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SKLICANE SEJE ZBOROV 

SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 
Seje vseh treh zborov 

Skupščine SR Slovenije so 
sklicane za sredo, 19. januar- 
ja 1977. Vsi trije zbori bodo 
obravnavali: 
— analizo izvajanja stališč, 
priporočil in sklepov o na- 
daljnjem samoupravnem raz- 
voju krajevnih skupnosti v 
SR Sloveniji (ESA 704); 
— predlog za izdajo zakona 
za spremembo in dopolnitev 
43. člena obrtnega zakona 
(ESA 339). 

Zbor združenega dela in 
zbor občin bosta obravnavala 
tudi: 
— predlog odloka o prevzemu 
pravic in obveznosti sousta- 
noviteljstva Jugoslovanskega 
bibliografskega intšituta s 
strani Socialistične republike 
Slovenije (ESA 723); 
— predlog odloka o razdelit- 
vi deviz za potrebe republiških 
organov, zavodov, organov 
družbenih organizacij, ožjih 
družbenopolitičnih skupnosti, 
samoupravnih interesnih 
skupnosti in civilnih pravnih 
oseb v SR Sloveniji za leto 
1977 (ESA 732); 
— osnutek zakona o določit- 
vi vračilnih rokov za kredite, 
dane poslovnim bankam za 
saniranje škode, nastale za- 

radi elementarnih nesreč 
(ESA 718); 
— predlog zakona o ratifika- 
ciji jugoslovansko-francoske- 
ga sporazuma o odnosih na 
področju filma (ESA 727); 
— osnutek zakona o dajanju 
kreditov za obratna sredstva 
železniških transportnih orga- 
nizacij združenega dela (ESA 
726); 
— osnutek zakona o temeljih 
sistema cen in družbeni kont- 
roli cen (ESA 684). 

Zbor združenega dela pa bo 
obravnaval še: 
— osnutek zakona o zagotav- 
ljanju sredstev federacije za 
dopolnilno vlogo Socialistič- 
ne federativne republike Ju- 
goslavije v Afriški sklad za 
razvoj (ESA 719); 
— osnutek odloka o izdajanju 
srebrnikov po 100 dinarjev in 
po 200 dinarjev (ESA 725); 
— osnutek zakona o carinski 
tarifi (ESA 701); 
— osnutek zakona o združe- 
vanju železniških transport- 
nih organizacijah združenega 
dela v Skupnost jugoslovan- 
skih železnic (ESA 691); 
<— osnutek zakona o skupno- 
stih jugoslovanskih pošt, tele- 
grafov in telefonov (ESA 692). 

RAZŠIRITEV DNEVNIH REDOV 

ZA SEJE ZBOROV SKUPŠČINE SRS 

Dnevni red sej Zbora zdru- 
ženja dela in Zbora občin, ki 
sta sklicani za 29. december 
1976, je razširjen z naslednji- 
mi točkami: 
— predlogom zakona o po- 
daljšanju rokov za določitev 
stopenj in osnov davkov za 
leto 1977 (ESA 730); 
— predlogom zakona o spre- 
membah in dopolnitvah za- 
kona o uvedbi in stopnjah re- 

publiških davkov in taks 
(ESA 731); 
— predlogom zakona o vod- 
nem prispevku za leto 1976 
(ESA 72?); 
— predlogom zakona o zdru- 
ževanju sredstev določenih 
uporabnikov družbenih sred- 
stev za financiranje izgradnje 
energetskih objektov (ESA 
728) in 
— predlogom zakona o zdru- 

ževanju sredstev organizacij 
združenega dela za financira- 
nje prometne infrastrukture 
v letih 1976—1980 (ESA 733). 

Z dnevnega reda sej Zbora 
združenega dela in Zbora ob- 
čin je umaknjen: 
— predlog zakona o skupno- 
stih za ceste (ESA 517). 

Z dnevnega reda sej Zbora 
združenega dela, Zbora občin 
in Družbenopolitičnega zbora 
pa je umaknjen: 
— predlog za izdajo zakona 
za spremembo in dopolnitev 
43. člena obrtnega zakona 
(ESA 339). 

PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE 

SR SLOVENIJE 
Vsi trije zbori Skupščine 

SR Slovenije so na skupnem 
zasedanju 8. decembra 1976 
poslušali ekspoze Izvršnega 
sveta Skupščine SR Sloveni- 
je k osnutku resolucije o po- 
litiki izvajanja družbenega 
plana SR Slovenije v letu 
1977 s poročilom Izvršnega 
sveta Skupščine SR Sloveni- 
je o izvajanju družbenega pla- 
na SR Slovenije v letu 1976, 
ki ga je podal podpredsednik 
Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije Zvone Dragan. 

Zbor združenega dela, Zbor 
občin in Družbenopolitični 
zbor so nato na ločenih se- 
jah sprejeli stališča in pred- 
loge. 

Zbor združenega dela in 
Zbor občin sta sprejela: 
— Izhodišča za pripravo pro- 
računa SR Slovenije za leto 
1977; 
— Predlog za izdajo zakona o 
spremembah in dopolnitvah 
zakona o posebnem republi- 
škem davku od prometa pro- 
izvodov in od plačil za sto- 
ritve ter o načinu, po kate- 
rem občani in zasebne praiv- 
ne obese obračunavajo in 
plačujejo davek od prometa 
proizvodov in storitev, z os- 
nutkom zakona; 
— Predlog za izdajo zakotna 
o določitvi stopenj, odbitnih 
postavk in olajšav za repub- 
liški davek od dohodka te- 
meljnih organizacij združene- 
ga dela v letu 1977, z os- 
nutkom zakona; 

o spremembah in dopolnitvah 
zakona o davkih občanov, z 
osnutkom zakona; 
— 'Predlog za izdajo zakona 
o podaljšanem financiranju 
občinskih proračunov za leto 
1976 s sredstvi iz vzajemne- 
ga prelivanja med občinami, 
z osnutkom zakona; 
— Predlog odloka o pristo- 
pu k dogovoru socialističnih 
republik in socialističnih av- 
tonomnih pokrajin o kritju 
tečajnega rizika v zvezi s po- 
sojilom Mednarodne banke za 
obnovo in razvoj za splošno 
jugoslovanski kmetijski pro- 
jekt; 
— soglasje k Osnutku zako- 
na o skupnem obsegu prora- 
čuniskih izdatkov federacije 
za leto 1977; 
— potrdila dogovor o teme- 
ljih družbenega plana Jugo- 
slavije za razvoj jugoslovan- 
skih železnic v odbodju od le- 
ta 1976 do leta 1980; 
— soglasje k Osnutku zako- 
na o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o skupnem 
znesku sredstev za financira- 
nje programa integracije sku- 
pnih služb za vodenje civil- 
nih in vojaških letal v obdob- 
ju od leta 1977 do leta 1981 
in program modernizacije 
skupnih služb za vodenje ci- 
vilnih in vojaških letal v ob- 
dobju od leta 1976 do leta 
1981. 
— soglasje k Osnutku zako- 
na o določitvi skupnega zne- 
ska sredstev za financiranje 

Predlog zia izdajo za&ona programa za razvoj in mo- 



dernfeacijo dela na načrtova- 
nju frekvenc in kontrole ra- 
dijskih zvez v obdobju od 
leta 1977 do leta 1980; 
■— soglasje k Osnutku zako 
na o prenosu sredstev anu- 
itet za določene kredite v 
dobro sredstev solidarnosti 
republik to aivtonomnih po- 
krajin; 
— soglasje k Osnutku zako- 
na o uporabi zakona o raz- 
vojnih premijah in zagotovit- 
vi sredstev za njihovo izpla- 
čevanje v letu 1976; 
— soglasje k Osnutku zato- 
na o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o premijah za 
mleko in pitana teleta, jun- 
ce iin junice ter jangnjeta in 
o kompezaoijah za sveže me- 
so; 
— soglasje k Osnutku zako- 
na o spremembah zakona o 
kompenzaciji proizvajalcem 
umetnih gnojil v letih 1974, 
1975 in 1976; 
— soglasje k Osnutku zako- 
na o spremembi zakona o 
zagotovitvi sredstev za kniit- 
je prekoračenja sroškov pri 
gradnji proge Beograd—Bar 
na območju Socialistične re- 
publike črne gore; 
— soglasje k Predlogu zako- 
na o ratifikaciji pogodbe o 
skupnem financiranju sever- 
nioatlantskih oceanskih po- 
staj; 
— soglasje k Osnutku zako- 
na o sredstvih rezerv; 

Zbor združenega dela je 
sprejel še: 
— soglasje k Osnutku zako- 
na o vlaganju sredsteiv tujih 
oseb v domače organizacije 
združenega dela; 
— soglasje k Osnutku zako- 
na o Jugoslovanski banki za 
pospeševanje ekonomskega 
sodelovanja s tujino in o do- 
ločenih oblikah tega sodelo- 
vanja; 
— soglasje k Osnutiku zako- 
na o zagotavljanju sredstev 
federacije aa pristop Sociali- 
stične federativne republike 
Jugoslavije k Interaimeriški 
banki za razvoj; 

Zbor združnega dela in 
Zbor občin sta umaknila: 
— Predlog za izdajo zakona 
o spremmafoeh in dopolnit- 
vah zakona o razpolaganju z 

nezazidanim stavbnim zem- 
ljiščem; 
— Predlog za izdajo zakona 
o spremembah in dopolnitvah 
zakona o kmetijskih zemlji- 
ščih; 
— Predlog za izdajo zakona 
o spremembah in dopolnitvah 
zakona o dedovanju kmetij- 
skih zemljišč in zaseb- 
nih kmetijskih gospodarstev 
(kmetij); predlog je umakni- 
la skupina delegatov za go- 
spodarsko področje 10. oko- 
liša Radovljica s pripombo 
naj se zadeva kompleksno 
uredi z novelo zakona o 
kmetijskih zemljiščih, kjer 
naj se smiselno prouči tudi 
predlog delegatov iz Radov- 
ljice. 

Zbor združenega dela In 
Zbor občin sta odložila: 
— Predlog za izdajo zakona 
o dopolnitvi zakona o gra- 
ditvi objektov. Razprava in 
sklepanje o predlogu za iz- 
dajo zakona o dopolnitvi zia- 
kona o graditvi objektov se 
odloži do uskladitve zakono- 
daje o osebnem delu obča- 
nov z zakonom o združenem 
dedu. 

Zbor združenega dela, Zbor 
občin in Družbenopolitični 
zbor so sprejeli še: 
— Predlog odloka o delegira- 
nju delegatov Skupščine SR 
Slovenije v Skupščino sklada 
federacije za kreditiranje hi- 
trejšega razvoja gospodarsko 
manj razvitih republik in av- 
tonomnih pokrajin; 
— Predlog odloka o izvolit- 
vi Damjana čonča za sodni- 
ka za prekrške republiškega 
senata za prekrške v Ljub- 
ljani 
Družbeno politični zbor je 
sprejel: 
—stališča, priporočila in skle- 
pe o doseženi stopnji priprav 
in nadaljnjih aktivnostih za 
sklenitev samoupravnih spora- 
zumov o temeljih srednjeroč- 
nih planov samoupravnih inte- 
resnih skupnosti s področja 
družbenih dejavnosti za ob- 
dobje od leta 1976 do leta 1980 
ter o nalogah izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije pni 
zagotovitvi financiranja druž- 
benih dejavnosti v letu 1977, 

objavljamo jih v nadaljeva- 
nju. 

Družbenopolitični zbor je 
sprejel še: 
— Predlog za izdajo zakona 
o spremembi zakona o izobra- 
ževalnih skupnostih, z osnut- 
kom zakona; 
— Predlog za idajo zakona o 
spremembi zakona o razisko- 
valni dejavnosti in o razisko- 
valnih skupnostih, z osnut- 
kom zakona; 
— Predlog za izdajo zakona o 
spremembah in dopolnitvah 
zakona o kulturnih skupnos- 
tih, z osnutkom zakona; 
— Predlog za izdajo zakona o 
spremembi zakona o skupnos- 
tih socialnega varstva, z os- 
nutkom zakona; 
— Predlog za izdajo zakona 
o spremembi zakona o zdrav- 
stvenem varstvu, z osnutkom 
zakona; 
— Soglasje k Osnutku zakona 
o načinu zagotovitve, obsegu 
in namenu dodatnih sredstev 
za kreditiranje gospodarstva 
za območje socialistične avto- 
nomne pokrajine Kosovo. 

Na skupni seji 9. decembra 
1976 sta Zbor združenega de- 
la in Zbor občin poslušala 
uvodno obrazložitev k samo- 
upravnim sporazumom sa- 
moupravnih interesnih skup- 
nosti o temeljih planov sred- 
njeročnega razvoja Socialisti- 
čne republike Slovenije za 
obdobje 1976 do 1980, ki ga 
je podal Jože Zakonjšek, 
član Izvršnega sveta Skupšči- 
ne SR Slovenije in predsed- 
nik Republiškega komiteja 
za družbeno planiranje in in- 
formacijski sistem. Zbor 
združenega dela je sprejel: 

stališča, priporočila in skle- 
pe o doseženi stopnji priprav 
in nadaljnjih aktivnosti za 
sklenitev samoupravnih spo- 
razumov o temeljih srednje- 
ročnih planov samoupravnih 
interesnih skupnosti s po- 
dročja družbenih dejavnosti 
za obdobje 1976 do 1980 ter 
o nalogah Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije pri 
zagotovitvi financiranja dru- 
žbenih dejavnosti v letu 1977. 
Objavljamo jih v nadaljevan 
nju. 

Zbor združenega dela je 

sprejel še: 
— Ugotovitve, priporočila 

in sklepe k predlogu samo- 
upravnega sporazuma o zdru- 
ževanju sredstev v letih 1976 
in 1980 za pokrivanje dela 
stroškov infrastrukture 2TP 
Ljubljana in k osnutku sa- 
moupravnega sporazuma o 
temeljih plana razivoja leta- 
liške mreže v SR Sloveniji 
za obdobje 1976 do 1980. 

Zbor občin pa je sprejel: 
— stališča, priporočila in 
sklepe o doseženi sopnji pri- 
prav in nadaljnjih aktivnostih 
za sklenitev samoupravnih 
sporazumov o temeljih sred- 
njeročnih planov samouprav- 
nih interesnih skupnosti s 
področja družbenih dejavno- 
sti za obdobje 1976 do 1980 
ter o nalogah Izvršnega sve- 
ta Skupščine SR Slovenije 
pru zagotovitvi financiranja 
družbenih dejavnosti v letu 
1977. 

Ker se stališča, priporoči- 
la in sklepi tega Zbora ne- 
koliko razlikujejo od stališč, 
priporočil in sklepov preje- 
tih v Zboru združenega de- 
la in Družbenopolitičnega 
zbora jih objavljamo ločeno. 

Zbor združenega dela in 
Zbor Občin sta sprejela še: 

— (Predlog za izdajo zako- 
na o spremembi zakona o 
izobraževalnih skupnostih, z 
osnutkom zakona; 

— Predlog za izdajo zako- 
na o spremembi zakona o ra- 
ziskovalni dejavnosti in o ra- 
ziskovalnih skupnostih, z os- 
nutkom zakona; 
— Predlog za izdajo zakona 
o spremembah in dopolnit- 
vah zakona o kulturnih skup- 
nostih, z osnutkom zakona; 

— Predlog za izdajo zako- 
na o spremembi zakona o 
skupnostih socialnega varst- 
va, z osnutkom zakona; 

— Predlog za izdajo zakona 
o spremembi zakona o zdrav- 
stvenem varstvu, z osnutkom 
zakona; 

— soglasje k Osnutku za- 
■ kana o načinu zagotovitve, 
obsegu in namenu dodatnih 
sredstev za kreditiranje go- 
spodarstva za območje soci- 
alistične avtonomne pokra- 
jine Kosovo. 
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Stališča, priporočila in sklepi Zbora združenega 

dela in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR 

Slovenije o doseženi stopnji priprav in nadaljnjih 

aktivnostih za sklenitev samoupravnih sporazumov 

o temeljih srednjeročnih planov samoupravnih 

interesnih skupnosti s področja družbenih 

dejavnosti za obdobje 1976-1980 ter o nalogah 

Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije pri 

zagotovitvi financiranja družbenih dejavnosti v letu 

1977 

Na podlagi 335. člena, drugega odstavka 336. člena In 2. 
to 16. alinee 342. člena ustave Socialistične republike Slove- 
nije ter 241., 244. in 245. člena poslovnika Skupščine SR Slo- 
venije sta Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije na 
seji dne 9. 12. 1976 in Družbenopolitični zbor Skupščine SR 
Slovenije na seji dne 8. 12. 1976 sprejela 

STALIŠČA, PRIPOROČILA IN SKLEPE 
o doseženi stopnji priprav in nadaljnjih aktivnostih za skle- 
nitev samoupravnih sporazumov o temeljih srednjeročnih 
planov samoupravnih interesnih skupnosti s področja druž- 
benih dejavnosti za obdobje 1976—1980 ter o nalogah Izvrš- 
nega sveta Skupščine SR Slovenije pri zagotovitvi financiranja 
družbenih dejavnosti v letu 1977. 

I. STALIŠČA 
Skupščina SR Slovenije ugotavlja, da je bil z objavo 

predlogov samoupravnih sporazumov o temeljih planov sa- 
moupravnih interesnih skupnosti s področja družbenih de- 
javnosti v »Poročevalcu Skupščine SRS« z dne 8. 11. 1976 ter 
z istočasno objavo predlogov samoupravnih sporazumov o 
temeljih planov občinskih samoupravnih interesnih skupno- 
sti za družbene dejavnosti v vseh občinah na območju SR 
Slovenije izpolnjen osnovni predpogoj, da se začne neposred- 
na razprava v združenem delu o usmeritvah in programih 
družbenih dejavnosti za obdobje 1976—1980 ter s tem proces 
konkretizacije družbenega razvoja SR Slovenije na področju 
družbenih dejavnosti. Kljub vsebinskim in pravnim nedo- 
slednostim objavljeni samoupravni sporazumi predstavljajo 
znaten napredek glede pristopa k planiranju razvoja družbe- 
nih dejavnosti in korak dalje v smeri uveljavljanja principov 
svobodne menjave dela. 

Objavljeni predlogi samoupravnih sporazumov še ne vse- 
bujejo vseh potrebnih elementov, da bi bile z njimi zares 
čvrsto in jasno opredeljene medsebojne pravice in obveznosti 
v svobodni menjavi dela. Pomanjkljive so zlasti določbe, ki 
opredeljujejo konkretno materialno obveznost delavcev v po- 
samezni organizaciji združenega dela na strani uporabnikov, 
nadalje določila glede pristojnosti in odgovornosti organov 
samoupravnih interesnih skupnosti pri kontinuiranem plani- 
ranju, podrobnejšem oblikovanju programov in določanju 
meril za oblikovanje cen storitev, določbe o dolžnosti poro- 
čanja ter pravici nadzora. Besedila predlogov so tudi preob- 
sežna, premalo pregledna in preobremenjena z elementi, ki 
sodijo v srednjeročne plane dejavnosti, ne pa v samoupravne 
sporazume o temeljih planov, ki so z ustavo in zakonom o 
temeljih družbenega planiranja popolnoma jasno in določno 
opredeljeni pravni akti z vsemi ustreznimi konsekvencami. 

Skupščina SR Slovenija posebej ugotavlja, da objavljeni 

samoupravni sporazumi ne opredeljujejo dovolj določno pro- 
gramskih in izračunskih elementov za sistem solidarnosti, 
tako da iz njih ni jašno razviden konkreten obseg solidar- 
nostnih obveznosti in pravic po posameznih območjih, niti 
ni razviden delež sredstev, ki naj ga delavci konkretno name- 
njajo za solidarnost v okviru sredstev, ki jih združujejo. 
Objavljeni samoupravni sporazumi skupaj s predlogi občin- 
skih sporazumov vrednostno presegajo globalna razmerja v 
delitvi družbenega proizvoda SR Slovenije, kakor so opre- 
deljena z družbenim planom razvoja SR Slovenije za obdob- 
je 1976—1980. Tako preseganje okvirov bi postavilo v nego- 
tovost uresničitev nekaterih prednostnih nalog iz družbenega 
plana, zlasti zagotavljanje sredstev za razširitev materialne 
osnove združenega dela na prednostnih področjih materialne 
proizvodnje. Zato bi bilo s stališča planskih usmeritev možno 
povečati global sredstev za skupno porabo edinole s spre- 
membo planiranih razmerij med osebno, skupno in splošno 
porabo, kar pomeni, da bi se nekatere naloge na področju 
družbenih dejavnosti lahko uresničevale izved planiranega 
okvira sredstev skupne porabe, prek samoprispevkov iz 
osebnega dohodka delavcev in drugih osebnih, dohodkov in 
prejemkov delovnih ljudi in občanov ter iz skladov skupna 
porabe temeljnih organizacij združenega dela. 

I!. PRIPOROČILA 
1. Skupščina SR Slovenije priporoča delavcem in obča- 

nom, da se v prvi fazi razprav, ki bodo potekale v decembru 
letošnjega leta, osredotočijo predvsem na vsebino programov 
družbenih dejavnosti, ocenijo njihove razvojne usmeritve z 
vidika svojih neposrednih potreb, kakor tudi z vidika pred- 
nostnih nalog po družbenem planu občine in družbenem pla- 
nu SR Slovenije ter z vidika obveznosti, ki so jih sprejela 
samoupravne interesne skupnosti s podpisom dogovora o 
temeljih družbenega plana SR Slovenije. Delavci naj v raz- 
pravah izoblikujejo smernice glede tistih programskih elemen- 
tov, ki jih bo treba v planih samoupravnih interesnih skup- 
nosti točneje opredelita, da bi se dosledno uveljavilo načelo 
svobodne menjave dela (kriteriji za posamezne dejavnosti, 
vsebina in merila solidarnosti, normativi in kvaliteta stori- 
tev, racionalnost v porabi sredstev, posamezne sestavine cene, 
zagotovitev potrebnih kadrov, strokovnega znanja itd.). Pri 
opredelitvi potrebnih sredstev za posamezne programe pa 
naj delavci temeljnih organizacij združenega dela izhajajo iz 
svojih planov in obveznosti, ki so jih že sprejeli prek skle- 
njenih samoupravnih sporazumov. V razpravah naj svoje po- 
trebe glede zadovoljevanja zahtev razširjene reprodukcije ter 
glede dehmiih pogojev in življenjskega standarda v okolju, 
kjer delajo in prebivajo sami ter njihove družine, soočijo s 
svojimi realnimi dohodkovnimi možnostmi. 
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Z. Skupščina SR Slovenije priporoča delavcem in obča- 
nom, da ob razpravi o predlogih samoupravnih sporazumov 
za področje družbenih dejavnosti razpravljajo tudi o planih 
svojih temeljnih organizacij združenega dela z vidika, ali so 
v teh planih vsebovani tudi lastni programi temeljne orga. 
nizacije združenega dela za področje socialnega razvoja in 
družbenega standarda delavcev. Skupščina SR Slovenije pri- 
poroča, da delavci pri oblikovanju srednjeročnih planov te- 
meljnih organizacij združenega dela opredelijo tudi razisko- 
valne programe za napredek lastne dejavnosti in v ta namen 
programirajo del prihodka in dohodka, s katerim bodo sami 
ali prek raznih oblik neposredne menjave dela pospeševali 
svoj lastni razvoj, kakor je to začrtano v predlogu samou- 
pravnega sporazuma o temeljih plana raziskovalne dejavnosti 
v SR Sloveniji. 

3. Skupščina SR Slovenije priporoča skupščinam občin, 
da obravnavajo in ocenijo objavljene predloge sporazumov 
s področja družbenih dejavnosti, še posebno predloge spora- 
zumov občinskih samoupravnih interesnih skupnosti, z vidi- 
ka skladnosti z družbenimi plani razvoja občine ter konkret- 
nimi razmerami svojega območja. V procesu usklajevanja 
na ravni občine (po potrebi pa tudi med občinami) morajo 
biti zastopani interesi temeljnih organizacij združenga dela, 
krajevnih skupnosti, samoupravnih interesnih skupnosti in 
drugih samoupravnih subjektov, ki so po zakonu nosilci ozi- 
roma udeleženci oblikovanja družbenih planov na ravni ob- 
čine. 

4. Samoupravne interesne skupnosti naj se čimpreje do- 
govore o enotni metodologiji, po kateri bodo oblikovno in 
pravno uskladile besedila dokončnih predlogov samoupravnih 
sporazumov. Dobljene predloge iz prve faze razprav v zdru- 
ženem delu in v občinah naj skupščine samoupravnih interes- 
nih skupnosti podrobno obravnavajo, jih bodisi upoštevajo v 
dokončnih verzijah sporazumov ali pa zavzamejo do njih 
argumentirano stališče in vse to tudi zapisniško ugotove. Tako 
dopolnjene predloge samoupravnih sporazumov naj skupaj 
z odgovori na pripombe ponovno predložijo v razpravo in 
dokončno odločitev delavcem v temeljnih rganizacijah zdru- 
ženega dela. 

5. Posebno pozornost naj skupščine samoupravnih inte- 
resnih skupnosti posvetijo natančnim opredelitvam solidar- 
nostnih programov ter kriterijem in merilom za udeležbo v 
solidarnosti. Zaradi občutljivosti tega vprašanja in zaradi po. 
membnosti, ki ga ima zagotavljanje enotnega osnovnega druž- 
benega standarda vsem občinam na območju SR Slovenije, 
je smotrno, da o solidarnostnih programih in kriterijih za 
združevanje in prelivanje solidarnostnih sredstev razpravlja 
tudi Skupščina SR Slovenije. 

6. Zaradi resnično temeljite obravnave prispelih pripomb 
in kvalitetne dopolnitve samoupravnih sporazumov, zlasti 
pa zaradi preciznejše opredelitve konkretnih obveznosti de- 
lavcev za srednjeročno plansko obdobje, priporoča Skupščina 
SR Slovenije samoupravnim interesnim skupnostim, da v 
pripravi dokončnih predlogov samoupravnih sporazumov že 
upoštevajo sistemske osnove glede razporejanja dohodka, 
ki jih bo dal zakon o združenem delu ter na njegovi osnovi 
sprejeti predpisi. Skupščina SR Slovenije predvideva, da bodo 
ustrezne strokovne osnove za ta namen pripravljene do kon- 
ca aprila 1977, tako da bo dopolnjene predloge samoupravnih 
sporazumov mogoče ponovno predložiti v razpravo in do- 
končno odločitev združenemu delu v maju 1977. Samoupravni 
sporazumi naj zato opredelijo konkretne materialne obvez- 
nosti združenega dela za leto 1977 na sedaj veljavnih sistem- 
skih osnovah, za obdobje 1978—1980 po novih sistemskih 
osnovah. V smislu določb zakona o združenem delu in zako- 
na o temeljih združenega planiranja delavci v temeljnih or- 
ganizacijah združenega dela prevzemajo konkretne samouprav- 
ne obveznosti pri razporejanju dohodka z neposrednim oseb- 
nim izjavljanjem. 

7. Zaradi celovitejšega pregleda nad obveznostmi iz do- 
hodka, ki naj bi jih upoštevalo združeno delo pri obravnavi 
samoupravnih sporazumov za obdobje 1976—1980 in razpore- 
ditve dohodka, ki ga predvidevajo plani občin, naj izvršni 
organi vseh družbenopolitičnih skupnosti nemudoma objavi- 
jo projekcije predvidene splošne porabe za omenjeno ob- 
dobje. 

8. Hkrati s sprejemanjem samoupravnih sporazumov o 
temeljih plana je treba pripraviti tudi dodatek k dogovoru 
o temeljih plana SR Slovenije, ki se bo nanašal na konkretne 
razvojne usmeritve družbenih dejavnosti za obdobje 1976— 
1980, tako da bi udeleženci tega dogovora lahko podpisali 
dogovor takoj po sprejetju samoupravnih sporazumov. To 
naj storijo tudi tiste občine, ki so v postopku sprejemanja 
družbenega plana sprejele dogovore o temeljih svojih planov. 

9. Celotni postopek dopolnjevanja in sprejmanja samo- 
upravnih sporazumov o temeljih planov naj bo zaključen 
najkasneje do konca maja 1977, tako da bi se v drugem 
polletju 1977 že uveljavilo delovanje sklenjenih samoupravnih 
sporazumov. 

10. Izvršni odbori samoupravnih interesnih skupnosti naj 
hkrati s pripravo predlogov samoupravnih sporazumov o te- 
meljih planov samoupravnih interesnih skupnosti pripravijo 
tudi predloge planov samoupravnih interesnih skupnosti, ki 
bi jih sprejemali sočasno s samoupravnimi sporazumi o 
temeljih planov, vendar v skupščinah samoupravnih interes- 
nih skupnosti po dvodomnem postopku. 

11. Skupščina SR Slovenije ponovno opozarja, da mora 
biti v celotnem postopku sprejemanja samoupravnih spora- 
zumov o temeljih planov na področju družbenih dejavnosti 
in njihovih planov zagotovljeno, da se bodo delavci in občani 
v temeljnih organizacijah združenega dela, krajevnih skupno- 
stih, samoupravnih interesnih skupnostih ter v drugih orga- 
nih in organizacijah v občini opredeljevali za razvojne pro- 
grame z vidika svojih celovitih interesov, pogojev in možno- 
sti za ustvarjanje dohodka, ki so opredeljeni v ustreznih sa. 
moupravnih sporazumih in dogovorih o temeljih planov ter 
družbenih planov. V temeljnih organizacijah združenega dela 
Je treba temeljito analizirati vse sestavine prihodka (zlasti 
materialne stroške) in sestavine dohodka ter namene za 
katere se bo dohodek uporabljal glede na sprejete planske 
usmeritve. Pomembno je, da se prouči, kako in v kolikšni 
meri bo razporejanje dohodka za posamezne samoupravne 
interesne skupnosti prispevalo k uresničevanju dogovorjenih 
razvojnih ciljev in nalog. 

III. SKLEPI 
1. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije mora na podlagi 

zakona o združenem delu do 31. januarja 1977 pripraviti si- 
stemske osnove, ki so potrebne za konkretizacijo sistema 
svobodne menjave dela in ki morajo biti vgrajene v predloge 
samoupravnih sporazumov o temeljih planov samoupravnih 
interesnih skupnosti. Do 1. maja 1977 pa mora na podlagi 
zaključnih računov temeljnih organizacij združenega dela za 
leto 1976 pripraviti tudi ocene dohodkovnih projekcij in oce- 
ne obveznosti, ki bodo izhajale iz novih sistemskih osnov 
tako za temeljne organizacije združenega dela kot tudi za 
posamezna območja. 

2. Za prvo polletje 1977, za obdobje do uveljavitve samo- 
upravnih sporazumov o temeljih planov družbenih dejavno, 
sti, mora Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pripraviti za- 
kon o začasnem financiranju sartioupravnih interesnih skup- 
nosti s področja družbenih dejavnosti, ki naj sloni na sistem- 
skih osnovah, veljavnih v letu 1976, in ki naj uredi financira- 
nje samoupravnih interesnih skupnosti, ki se financirajo s 
prispevki na osnovi osebnega dohodka in poslovnega skla- 
da. Za samoupravne interesne skupnosti, ki se financira- 
jo na osnovi prirejene davčne osnove, pa bo financira- 
nje za prvo polletje urejeno z zakonom o spremembah in 
dopolnitvah zakona o osnovah ter o načinu obračunavanja 
in plačevanja prispevkov za financiranje samoupravnih inte- 
resnih skupnosti na področju družbenih dejavnosti v letih 
1975 in 1976. Ob polletju 1977 bodo skupščine samoupravnih 
Interesnih skupnosti enakopravno s pristojnimi skupščinami 
družbenopolitičnih skupnosti sprejele stopnje prispevkov na 
sistemskih osnovah iz leta 1976 že na podlagi programov po 
sprejetih samoupravnih sporazumih o temeljih planov samo- 
upravnih interesnih skupnosti, pri čemer bodo upoštevale 
doseženo realizacijo priliva prispevkov iz prvega polletja 1977 
kot tudi presežke oziroma primanjkljaje iz realizacije leta 
1976. V letu 1978 pa mora financiranje samoupravnih interes- 
nih skupnosti v celoti steči na sistemskih osnovah, ki jih 
daje zakon o združenem delu. 
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Stališča, priporočila in sklepi Zbora občin 

Skupščine SR Slovenije o doseženi stopnji priprav 

in nadaljnjih aktivnostih za sklenitev samoupravnih 

sporazumov o temeljih srednjeročnih planov 

samoupravnih interesnih skupnosti s področja 

družbenih dejavnosti za obdobje 1976-1980 ter o 

nalogah Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 

pri zagotovitvi financiranja družbenih dejavnosti v 

letu 1977 

Na podlagi 335. člena, drugega odstavka 336. člena in 2. 
in 16. alinee 342. čelna ustave Socialistične republike Slove- 
nije ter 241., 244. in 245. člena poslovnika Skupščine SR Slove- 
nije je Zbor občin Socialistične republike Slovenije na seji 
dne 9. decembra 1976 sprejel 

STALIŠČA, PRIPOROČILA IN SKLEPE 
o doseženi stopnji priprav in nadaljnjih aktivnostih za skle- 
nitev samoupravnih sporazumov o temeljih srednjeročnih pla- 
nov samoupravnih interesnih skupnosti s področja družbenih 
dejavnosti za obdobje 1976—1980 ter o nalogah Izvršnega sve- 
ta skupščine SR Slovenije pri zagotovitvi financiranjja druž- 
benih dejavnosti v letu 1977. 

I. STALIŠČA 
1. ZBOR OBČIN Skupščine SR Slovenije ugotavlja, da 

ie bil z objavo predlogov samoupravnih sporazumov o te- 
meljih planov samoupravnih interesnih skupnosti s področ- 
ja družbenih dejavnosti v »Poročevalcu Skupščine SRS« z 
dne 8. 11. 1976 ter z istočasno objavo predlogov samouprav- 
nih sporazumov o temeljih planov občinskih samoupravnih 
interesnih skupnosti za družbene dejavnosti v vseh občinah 
na območju SR Slovenije izpolnjen osnovni predpogoj, da 
se začne neposredna razprava v združenem delu o usmerit- 
vah in programih družbenih dejavnosti za obdobje 1976—1980 
ter s tem proces konkretizacije družbenega plana razvoja SR 
Slovenije na področju družbenih dejavnosti. Kljub svojim vse- 
binskim in pravnim nedoslednostim objavljeni samoupravni 
sporazumi predstavljajo znaten napredek glede pristopa k 
planiranju razvoja družbenih dejavnosti in korak dalje v 
smeri uveljavljanja principov svobodne menjave dela. 

2. ZBOR UGOTAVLJA, DA SAMOUPRAVNI SPORAZUMI 
NISO BILI PREDHODNO USKLAJENI V OKVIRU GLOBAL- 
NIH RAZMERIJ V DELITVI DRUŽBENEGA PROIZVODA, 
KOT TO OPREDELJUJE DOGOVOR O TEMELJIH PLANA 
IN DRUŽBENI PLAN SR SLOVENIJE, SAJ V GLOBALU 
PRESEGAJO PLANSKE OKVIRE, PRAV TAKO PA NEJAS- 
NO OPREDELJENE PRIORITETE ONEMOGOČAJO ODLO- 
ČANJE DELAVCEV, DRUGIH DELOVNIH LJUDI IN OB- 
ČANOV O IZBORU PRIORITET. OB TEM PA POUDARJA, 
DA SPORAZUMI NIMAJO PRILOG, ZAHTEVANIH V DO- 
GOVORU O TEMELJIH PLANA, TAKO DA NI MOGOČA 
OPREDELITEV DO TAKO IMENOVANIH MINIMALNIH 
STANDARDOV IN OBSEGA SOLIDARNOSTI, KI JO BO 
PO POTREBI ZAGOTAVLJALA S SVOJIMI UKREPI SKUP- 
ŠČINA SR SLOVENIJE. 

OBJAVLJENI PREDLOGI SAMOUPRAVNIH SPORAZU- 
MOV NE VSEBUJEJO VSEH POTREBNIH ELEMENTOV, 
DA BI BILE Z NJIMI ZARES ČVRSTO IN JASNO OPRE- 
DELJENE MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI V 
SVOBODNI MENJAVI DELA". ZBOR POUDARJA, DA PRED- 

LOGI SAMOUPRAVNIH SPORAZUMOV- O TEMELJIH PLA- 
NOV NISO PREDLOŽENI V SKLADU Z DOGOVOROM O 
TEMELJIH DRUŽBENEGA PLANA SR SLOVENIJE ZA 
OBDOBJE 1976—1980 SAJ BI MORALI VSEBOVATI NA- 
TANČNE KRITERIJE ZA IZBOR PREDNOSTNIH NALOG, 
PREDLOG ZAPOREDJA PRIORITET, NJIHOVO OVREDNO- 
TENJE TER UTEMELJITEV TEGA IZBORA Z VIDIKA PRI- 
ČAKOVANIH UČINKOV PRI URESNIČEVANJU DRUŽBE- 
NIH RAZVOJNIH CILJEV. 

3. ZBOR OBČIN OPOZARJA, DA SO POMANJKLJIVA 
ZLASTI DOLOČILA, KI OPREDELJUJEJO KONKRETNO 
MATERIALNO OBVEZNOST DELAVCEV V POSAMEZNI 
ORGANIZACIJI ZDRUŽENEGA DELA NA STRANI UPORAB- 
NIKOV, NADALJE DOLOČILA GLEDE PRISTOJNOSTI IN 
ODGOVORNOSTI ORGANOV SAMOUPRAVNIH INTERES- 
NIH SKUPNOSTI PRI KONTINUIRANEM PLANIRANJU, 
PODROBNEJŠEMU OBLIKOVANJU PROGRAMOV IN DO- 
LOČANJU MERIL ZA OBLIKOVANJE CEN STORITEV, 
DOLOČILA O DOLŽNOSTI POROČANJA TER PRAVIC IN 
NADZORA. BESEDILA PREDLOGOV SO TUDI PREOB- 
SEŽNA, PREMALO PREGLEDNA IN PREOBREMENJENA 
Z ELEMENTI, KI SODIJO V SREDNJEROČNE PLANE 
DEJAVNOSTI, NE PA V SAMOUPRAVNE SPORAZUME O 
TEMELJIH PLANOV, KI SO Z USTAVO IN ZAKONOM O 
TEMELJIH DRUŽBENEGA PLANIRANJA POPOLNOMA 
JASNO IN DOLOČNO OPREDELJENI PRAVNI AKTI Z 
VSEMI USTREZNIMI POSLEDICAMI. 

TAKO TOREJ PREDLOGI SPORAZUMOV PREVEČ OD- 
RAŽAJO ZELJE IZVAJALCEV-DELAVCEV V TEMELJNIH 
ORGANIZACIJAH ZDRUŽENEGA DELA NA PODROČJU 
DRUŽBENIH DEJAVNOSTI, MANJ PA SO ODRAZ AVTEN- 
TIČNIH INTERESOV IN POTREB DELAVCEV TER DRU- 
GIH DELOVNIH LJUDI IN OBČANOV IZVEN TEH DE- 
JAVNOSTI. 

4. ZBOR OBčIN posebej ugotavlja, da objavljeni samo- 
upravni sporazumi ne opredeljujejo dovolj določno program- 
skih in izračunskih elementov za sistem solidarnosti, tako 
da iz nijih ni jasno razviden konkreten obseg solidarnostnih 
obveznosti in pravic po posameznih območjih, niti ni razviden 
delež sredstev, ki naj ga delavci konkretno namenjajo za 
solidarnost v okviru sredstev, ki jih združujejo. Objavljeni 
samoupravni sporazumi skupaj s predlogi občinskih spora- 
zumov vrednostno presegajo globalna razmerja v delitvi 
družbenega proizvoda SR Slovenije, kakor so opredeljena z 
družbenim planom razvoja SR Slovenije za obdobje 1976— 
1980. Tako preseganje okvirov bi postavilo v negotovost ures- 
ničitev nekaterih prednostnih nalog iz družbenega plana, zla- 

' Ker se stališča, priporočila in sklepi Zbora občin nekoliko raz- 
likujejo od stališč, priporočil in sklepov sprejetih v Zboru združenega 
dela in Družbenopolitičnega zbora, jih objavljamo ločeno, spremembe 
pa z velikimi! črkami. 



»ti zagotavljanje sredstev za razširitev materialne osnove 
združenega dela na prednostnih področjih materialne proiz- 
vodnje. Zato bi bilo s stališča planskih usmeritev možno 
povečati global sredstev za skupno porabo edinole s spre- 
membo planiranih razmerij med osebno, skupno in splošno 
porabo, kar pomeni, da bi se nekatere naloge na področju 
družbenih dejavnosti lahko uresničevale izven planiranega 
okvira sredstev skupne porabe prek samoprispevkov iz oseb- 
nega dohodka delavcev in drugih osebnih dohodkov in pre- 
jemkov delovnih ljudi in občanov ter iz skladov skupne po- 
rabe temeljnih organizacij združenega dela V SKLADU Z 
ZAKONOM O ZDRUŽENEM DELU. 

5. PRI OBRAVNAVI IN DOKONČNEM OBLIKOVANJU 
SPORAZUMOV O TEMELJIH PLANOV POSAMEZNIH SA- 
MOUPRAVNIH INTERESNIH SKUPNOSTI S PODROČJA 
DRUŽBENIH DEJAVNOSTI MORAJO BITI PRIMERNO 
UPOŠTEVANA TUDI STALIŠČA SKUPSCIN SR SLOVENI- 
JE K OSNUTKU RESOLUCIJE O IZVAJANJU DRUŽBENEGA 
PLANA SR SLOVENIJE V LETU 1977 TER STALIŠČA PRI- 
STOJNIH ORGANOV REPUBLIŠKE KONFERENCE SZDL 
O URESNIČEVANJU SOCIALISTIČNE SOLIDARNOSTI. 

II. PRIPOROČILA 
1. Zbor občin priporoča delavcem TER DRUGIM DELOV- 

NIM LJUDEM in občanom, da se v RAZPRAVAH, DO SPRE- 
JETJA SAMOUPRAVNIH SPORAZUMOV osredotočijo pred- 
vsem na vsebino družbenih dejavnosti, ocenijo njihove raz- 
vojne usmeritve z vidika svojih neposrednih potreb, kakor 
tudi z vidika prednostnih nalog po družbenem planu občine 
in družbenem planu SR Slovenije ter z vidika obveznosti, 
ki so jih sprejele samoupravne interesne skupnosti s podpi- 
som dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije. 
Delavci TER DRUGI DELOVNI LJUDJE IN OBČANI naj v 
razpravah izoblikujejo smernice glede tistih programskih 
elementov, ki jih bo treba v planih samoupravnih interesnih 
skupnosti točneje opredeliti, da bi se dosledno uveljavilo 
načelo svobodne menjave dela (kriteriji za posamezne vrste 
dejavnosti, vsebina in merila solidarnosti, normativi in kva- 
liteta storitev, racionalnost v porabi sredstev, posamezne 
sestavine cene, zagotovitev potrebnih kadrov, strokovnega 
znanja itd.), pri opredelitvi potrebnih sredstev za posamezne 
programe pa naj izhajajo iz svojih planov in obveznosti, ki 
so jih že sprejeli s sklenjenimi samoupravnimi sporazumi. 
V razpravah naj svoje ptorebe glede zadovoljevanja zahtev 
razširjene reprodukcije ter glede delovnih pogojev in živ- 
ljenjskega standarda v okolju, kjer delajo in prebivajo sami 
ter njihove družine, soočijo s svojimi realnimi MATERIAL- 
NIMI možnostmi. 

OB TEM ZBOR POUDARJA, DA JE V SKLADU Z NA- 
ČELI KONTINUIRANEGA PLANIRANJA TREBA PERMA- 
NENTNO SPREMLJATI IZVAJANJE NALOG IZ DRUŽBE- 
NEGA PLANA SR SLOVENIJE, IZ DOGOVORA O TEME- 
LJIH TEGA PLANA, IZ SAMOUPRAVNIH SPORAZUMOV 
O TEMELJIH PLANOV VSEH SAMOUPRAVNIH ORGANI- 
ZACIJ IN SKUPNOSTI, USKLAJEVATI PLANE SAMO- 
UPRAVNIH INTERESNIH SKUPNOSTI S PLANI DRUŽ- 
BENOPOLITIČNIH SKUPNOSTI TER PLANI DRUGIH SA- 
MOUPRAVNIH ORGANIZACIJ IN SKUPNOST TER S TEM 
OMOGOČITI URESNIČEVANJE DOGOVORJENEGA RAZVO- 
JA. 

2. ZBOR PRIPOROČA DELAVCEM V TEMELJNIH OR- 
GANIZACIJAH ZDRUŽENEGA DELA TER DRUGIM DELOV- 
NIM LJUDEM IN OBČANOM V KRAJEVNIH SKUPNOSTIH 
IN DRUGIH SAMOUPRAVNIH ORGANIZACIJAH IN SKUP- 
NOSTIH, da ob razpravi o predlogih samoupravnih spora- 
zumov za področja družbenih dejavnosti razpravljajo tudi 
o svojih planih z vidika, ali so v planih samoupravnih inte- 
ruesnih skupnosti vsebovani tudi njihovi programi za pod- 
ročje socialnega razvoja in družbenega sandarda. 

ZBOR priporoča, da delavci pri oblikovanju srednjeroč- 
nih planov temeljnih organizacij združenega dela opredelijo 
tudi raziskovalne programe za napredek lastne dejavnosti in 
v ta namen programirajo del prihodka in dohodka, s kate- 
rim bodo sami ali prek raznih oblik neposredne menjave 
dela pospeševali svoj lastni razvoj, kakor je to začrtano v 
predlogu samoupravnega sporazuma o temeljih plana razisko- 
valne dejavnosti v SR Sloveniji. 

S. ZBOR priporoča skupščinam občin, da obravnavajo 
in ocenijo objavljene predloge sporazumov s področja druž- 
benih dejavnosti, še posebej predloge sporazumov občinskih 
samoupravnih interesnih skupnosti, z vidika skladnosti z 
družbenimi plani občine ter konkretnimi razmerami svojega 
območja. V procesu usklajevanja na ravni občine in med 
občinami morajo biti zastopani interesi temeljnih organiza- 
cij združenega dela, krajevnih skupnosti, samoupravnih inte- 
resnih skupnosti in drugih samoupravnih subjektov, ki so po 
zakonu nosilci oziroma udeleženci oblikovanja družbenih pla- 
nov na ravni občine. 

4. Samoupravne interesne skupnosti naj se čimpreje do- 
govore o enotni metodologiji, po kateri bodo oblikovno in 
pravno uskladile besedila dokončnih predlogov samupravnih 
sprazumov. Dobljene pripombe iz prve faze razprav v združe- 
nem delu v občinah naj SKUPŠČINE SAMOUPRAVNIH INTE- 
RESNIH SKUPNOSTI podrobno obravnavajo, jih bodisi upo- 
števajo v dokončnih verzijah sporazumov ali pa zavzamejo 
do njih argumentirano stališče m vse to tudi zapisniško ugo- 
tove. Tako dopolnjene predloge samoupravnih sporazumov 
naj skupaj z odgovori na pripombe ponovno predložijo v 
razpravo in dokončno odločitev delavcem v temeljnih orga- 
nizacijah združenega dela. 

5. Posebno pozornost naj skupščine samoupravnih inte- 
resnih skupnosti posvetijo natančnim opredelitvam solidar- 
nostnih programov ter kriterijem in merilom za udeležbo v 
solidarnosti. Zaradi občutljivosti tega vprašanja in zaradi 
pomembnosti, ki ga ima zagotavljanje entnega osnovnega 
družbenega standarda, vsem občinam na območju SR Slove- 
nije kot ene izmed bistvenih družbeno razvojnih postavk 
srednjeročnega plana razvoja SR Slovenije je smotrno, da 
o solidarnostnih programih in kriterijih za združevanje in 
prelivanje solidarnostnih sredstev razpravlja tudi Skupščina 
SR Slovenije. PRI TEM MORAJO BITI URESNIČENA TUDI 
STALIŠČA SZDL O URESNIČEVANJU SOCIALISTIČNE SO- 
LIDARNOSTI. 

6. Zaradi resnično temeljite obravnave prispelih pripomb 
in kvalitetne dopolnitve samoupravnih sporazumov, zlasti 
pa zaradi preciznejše opredelitve konkretnih obveznosti de- 
lavcev za srednjeročno plansko obdobje, priporoča ZBOR 
samoupravnih interesnih skupnosti, da v pripravi dokončnih 
predlogov samoupravnih sporazumov dosledno upoštevajo nov 
sistem razporejanja dohodka, v skladu z zakonom o združe- 
nem delu ter na njegovi osnovi sprejetih predpisov. ZBOR 
MENI, da morajo biti ustrezne strokovne osnove za ta na- 
men pripravljene DO KONCA APRILA 1977, tako da bo do- 
polnjene predloge samoupravnih sporazumov mogoče ponov- 
no predložiti v razpravo in dokončno odločitev v MAJU 1977. 
Samoupravni sporazumi naj zato opredelijo konkretne ma- 
terialne obveznosti združenega dela za leto 1977 na sedaj 
veljavnih sistemskih osnovah, za obdobje 1978—1980 pa po 
novih sistemskih osnovah. 

7. Zaradi celovitejšega pregleda nad obveznostmi iz do- 
hodka, ki naj bi jih upoštevalo združeno delo pri obravnavi 
samoupravnih sporazumov za obdobje 1976—1980, in razpo- 
reditev dohodka, ki ga predvidevajo plani občin, naj izvršil- 
ni organi vseh družbenopolitičnih skupnosti nemudoma obja- 
vijo projekcije predvidene splošne porabe za omenjeno ob- 
dobje UPOŠTEVAJE TUDI NOVO ZASNOVO O SOLIDAR- 
NOSTNEM OZIROMA VZAJEMNEM ZAGOTAVLJANJU 
SREDSTEV NA PODROČJU SPLOŠNE PORABE. 

8. Hkrati s sprejemanjem samoupravnih sporazumov o 
temeljih plana je treba pripraviti tudi dodatek k dogovoru 
o temljih družbenega plana SR Slovenije, ki se bo nanašal 
na konkretne razvojne usmeritve družbenih dejavnosti za 
obdobje 1976—1980, tako da bi udeleženci tega dogovora lahko 
podpisali dogovor takoj po sprejetju samoupravnih sporazu- 
mov. To naj storijo tudi tiste občine, ki so v postopku spre- 
jemanja družbenega plana sprejele dogovore o temeljih svo- 
jih planov. 

9. Celotni postopek dopolnjevanja in sprejemanja samo- 
upravnih sporazumov o temeljih planov MORA BITI zaklju- 
čen najkasneje do konca MAJA 1977, tako da se BO v dru- 
gem polletju 1977 že uveljavilo delovanje sklenjenih samo- 
upravnih sporazumov. 

10. Izvršni odbori samoupravnih interesnih skupnosti naj 
hkrati s pripravo predlogov samoupravnih sporazumov o te- 
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meljih planov pripravijo tudi predloge svojih planov, ki bi 
jih spremljali sočasno s samoupravnimi sporazumi o temeljih 
planov. 

III. SKLEPI 
1. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije mora na podlagi 

zakona o združenem delu do 31. januarja 1977 pripraviti si- 
stemske osnove, ki so potrebne za konkretizacijo sistema 
svobodne menjave dela in ki morajo biti vgrajene v pred- 
loge samoupravnih sporazumov o temeljih planov samouprav 
nih interesnih skupnosti. Do 1. maja 1977 pa mora na podla- 
gi zaključnih računov temeljnih organizacij združenega dela 
za leto 1976 pripraviti tudi ocene dohodkovnih projekcij in 
ocene obveznosti, ki bodo izhajale iz novih sistemskih osnov 
tako za temeljne organizacije združenega dela kot tudi za 
posamezna območja. 

2. Za prvo polletje 1977, za obdobje do uveljavitve samo- 
upravnih sporazumov o temeljih planov družbenih dejavnosti, 
mora Izvršni svet pripraviti zakon o začasnem financiranju 
družbenih dejavnosti, ki naj sloni na sistemskih osnovah, 

veljavnih v letu 1976, in ki naj uredi PLAČEVANJE PRI- 
SPEVKOV samoupravnim interesnim skupnostim, ki PRI- 
DOBIVAJO DOHODEK s prispevki na osnovi osebnega do- 
hodka in poslovnega sklada. Za samoupravne interesne skup- 
nosti, ki PRIDOBIVAJO DOHODEK s prispevki na osnovi 
prirejene davčne osnove pa bo PLAČEVANJE PRISPEV- 
KOV za prvo polletja 1977 urejeno z zakonom o spremem- 
bah in dopolnitvah zakona o osnovah ter o načinu obraču. 
navanja in plačevanja prispevkov za financiranje samouprav- 
nih interesnih skupnosti na področju družbenih dejavnosti v 
letih 1975 in 1976. Ob polletju 1977 bodo skupščine samo- 
upravnih interesnih skupnosti enakopravno S PRISTOJNIMI 
zbori SKUPŠČIN družbenopolitičnih skupnosti sprejele stop- 
nje prispevkov na sistemskih osnovah iz leta 1976 že na pod- 
lagi programov po sprejetih samoupravnih sporazumih o 
temeljih planov samoupravnih interesnih skupnosti, pri če- 
mer bodo upoštevale doseženo realizacijo priliva prispevkov 
iz prvega polletja 1977, kakor tudi presežke oziroma primanj- 
kljaje iz realizacije leta 1976. V letu 1978 pa mora financira- 
nje samoupravnih interesnih skupnosti v celoti steči na si- 
stemskih osnovah, ki jih daje Zakon o združenem delu. 

VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV 

iz skupščine sr Slovenije 

ZBOR OBČIN 8. 12. 1976 Neusklajenost proizvodnje 

Dotacije za prenesene ceste in
0

piaJ,maia .kovin^ih,šivnih cevi 

v SR Sloveniji in SFRJ 
»rane ZAGOZDA — Skupi- 

na delegatov iz občine Slo- 
venska Bistrica je zastavila 
naslednje vprašanje: 

V letu 1971 so bile nekatere 
republiške ceste prenešene v 
upravljane občanom ter se vo- 
dijo v okviru občinskih cest 
praviloma kot »prenesene ce- 
ste«. Istočasno so bila prene- 
sena tudi sredstva za njihovo 
vzdrževanje, in sicer v višini 
10.000, — din po km. Navaja- 
mo primer naše občine — 
Slov. Bistrica, kjer je bilo 
prenešenih 23 km cest na 
vzdrževanje in je dobival 
bivši komunalni sklad cca 
390.000,— din letne dotacije, 
oz. cca 12.000,— din po km. 
Čeprav, so ta sredstva v za- 
četku bila za vzdrževanje teh 
cest zadostna, pa sedaj že 
tretje leto ne zadoščajo več. 
Na vzdrževanju teh cest dela 
6 cestarjev, dotacije pa zado- 
ščajo komaj za njihove ose- 
bne dohodke, da o potrebnem 
materialu-gramozu ne govori- 
mo. Prepričani smo, da je 
enako ali podobno stanje tudi 
v drugih občinah, ki imajo 
prenešene ceste. 

Zato sprašujemo ali je na 
vidiku povečanje dotacije za 
vzdrževanje prenešenih cest, 
kajti sicer se resno postavlja 
vprašanje zadovoljive prevo- 
znosti. V občini Slov. Bistri- 

ca smo se doslej že dvakrat 
znašli v situaciji, da je avto- 
busni promet ukinil vožnjo na 
eni od teh cest, ki teče po 
manj razvitem področju in 
smo bili prisiljeni reševati 
situacijo sredstev s preliva- 
njem sredstev iz komunalne- 
ga sklada. Le-ta pa že tako ne 
zadoščajo za vzdrževanje ob- 
činskih cest. 

Na vprašanje je odgovoril 
Livij Jakomiii, član izvršnega 
sveta SR Slovenije in predse- 
dnik republiškega komiteja za 
promet in zveze: 

Na podlagi 31. člena zakona 
o jaivnih cestah se delijo sred- 
stva za lokalne ceste od pro- 
daje pogonskih goriv glede na 
dolžino lokalnih cest po po- 
sameznih občinah na dan 1. 1. 
1971. V lokalne ceste spada- 
jo bivše kategorizirane ceste 
IV, reda in nekategorizirane 
ceste ter prenešene ceste 
(II. ali III. reda). 

Upravljanje in financiranje 
vseh javnih cest bo urejal no- 
vi Zakon o skupnostih za ce- 
ste. Zakon o skupnostih za- 
cestre bo v kratkem predlo- 
žen Zboroma Skupščine v 
obravnavo oz. sprejem. Na 
podlagi omenjenega zakona 
bo v okviru samoupravnih 
skupnosti za ceste potrebno 
zagotoviti sredstva za financi- 
ranje omenjenih cest. 

Vinko Jagodic, vodja skupi- 
ne delegatov iz občine Šent- 
jur pri Celju je postavil na- 
slednji delegatski vprašanji: 

1- Kdo v SFRJ kontrolira 
in dovoljuje izgradnjo novih 
proizvodnih kapacitet, ki 
predstavljajo tržne viške in 
povizročajo nepopravljalo dru- 
žbeno in materialno škodo in 
kdo je odgovoren za nesmo- 
trno in neodgovorno porabo 
družbenih sredstev za takšno 
investiranje, in zaradi tega 
tudi za nerentabilno proiz- 
vodnjo, ne samo v novozgra- 
jenih proizvodnih kapacite- 
tah, ampak tudi že v obsto- 
ječih? 

2. Kdo dopušča, da posa- 
mezni proizvajalci lahko od- 
stopajo od družbeno določe- 
nih in nadzorovanih cen iz- 
delkom in s tem povzročajo 
nelojalno konkurenco in ne- 
rentabilno proizvodnjo, pri 
tem pa iščejo svojo rentabil- 
nost v lokaciji ali pa v uvo- 
zu surovin? 

Odgovoril je republiški se- 
kretar za industrijo Ivo Kle- 
menUč; 

Izhajajoč iz ustavnih opre- 
delitev, da naš temeljni pro- 
dukcijski odnos opredeljuje 
samoupravljanje na osnovi 
družbene lastnine ter, da sta 
samoupravno družbeno plani- 
ranje in socialistična blagov- 
na proizvodnja sestavna ele- 

menta našega družbenogospo- 
darskega sistema, so nosilci 
enostavne in razširjene re- 
produkcije delavci v temelj- 
nih in drugih organizacijah 
združenega dela, ki se pri iz- 
delavi razvojnih programov 
povezujejo z delavci iz dru- 
gih OZD, povezanih z njimi 
v reprodukcijskem procesu. 

Samoupravno družbeno pla- 
niranje naj omogoči čim ra- 
cionalnejše delovanje eko- 
nomskih zakonitosti sociali- 
stičnega blagovnega trga pov- 
sod tam, kjer daje pozitiv- 
ne učinke, dopolnjuje pa naj 
ga na področjih, kjer poraja 
nezaželene posledice za druž- 
bo kot celoto. 

Na teh osnovah, ki jih po- 
drobneje opredeljuje Zakon 
o združenem delu je grajen 
tudi Zakon o osnovah siste- 
ma družbenega planiranja ter 
drugi sistemski zakoni, ki za- 
radi družbene lastnine pro- 
izvodnih sredstev obvezujejo 
vse nosilce načrtovanja na 
sistem dogovarjanja in spo- 
razumevanja ter združeva- 
nja dela in sredstev za čim 
racionalnejše koriščenje dru- 
žbenih sredstev, dvig družbe- 
ne produktivnosti dela, oz. 
za doseganje čim optimalnej- 
šega družbenega dohodka. 

Nova vsebina in oblika — 
samoupravnega družbenega 
planiranja, predstavlja pla- 



niranje kot aktivnost, ki za- 
jema istočasno tri vidike; 
prostorskega, ekonomskega in 
socialnega načrtovanja ter 
obvezuje vse nosilce in nivo- 
je planiranja na sočasno sre- 
čujoče delo. 

Na tem novem pristopu je 
bila zasnovana tudi izdelava, 
usklajevanje in sprejemanje 
samoupravnih in družbenih 
planov za obdobje 1976— 
1980. Zaradi rokovnih omeji- 
tev nov pristop seveda še ni 
v celoti realiziran, saj je us- 
tavna preobrazba proces, ki 
ga ni možno realizirati na- 
enkrat. Z dograjevanjem si- 
stemskih zakonov ter izved- 
benih predpisov, pa mora 
skrb za razširjeno reproduk- 
cijo in odločanje v čim večji 
meri preiti na neposredne 
samoupravljalce, t. j. delav- 
ce V TOZD. 

V okviru zakonodaje s po- 
dročja investicij naj glede na 
zastavljeno delegatsko vpra- 
šanje omenimo predvsem tri 
zakone; 

1. Zakon o obveznem evi- 
dentiranju investicij (Ur. 1. 
SFRJ, 22/1975) 

2. Zakon o graditvi objek- 
tov (Ur. 1. SRS 42/1973, 
8/1975) 

3. Zakon o investicijski do- 
kumentaciji (Ur. 1. SRS 
7/1976). 

Njihov namen je predvsem 
v tem, da se izpopolni sistem 
medsebojnega obveščanja; 
— delavcev v TOZD za čim 
bolj nacionalne odločitve, 
— med prizadetimi OZD za- 
radi usklajevanja zmogljivo- 
sti glede na možnosti plasma- 
na na enotnem jugoslovan- 
skem trgu in na svetovnem 
trgu. 
— med soodvisnimi subjekti 
v združenem delu, dobavite- 
lji in odjemalca, za skupno 
plansko in poslovno sodelo- 
vanje in na skupnih intere- 
sih — ekonomsko motivira- 
no združevanje dela in sred- 
stev. 

Tako se v novem sistemu 
samoupravnih odnosov ure- 
ja problem, ki ga zastavlja 
delegatsko vprašanje. Na teh 
osnovah se bo usklajevala 
gradnja novih zmogljivosti, 

FRANC SVETELJ, delegat 
Iz občine Kamnik je v svo- 
jem vprašanju prosil za na- 
slednje pojasnilo: 

Glede na različna stališča in 
tolmačenja stališč na posve- 

dosegto racionalnejše investi- 
ranje in preprečavalo neraci- 
onalno prekrivanje investicij- 
skih naložb. Omenjeni zako- 
ni o obveznem evidentiranju 
investicij o graditvi objektov 
in o investicijski dokumenta- 
ciji pa seveda ne dajejo pod- 
lage za zakonsko reševanje 
in preprečevanje neusklaje- 
nosti investicijskih naložb. 
Menimo pa, da delavci OZD 
Alpos lahko izkoristijo vse 
možnosti za dogovarjanje in 
usklajevanje na področju pro- 
izvodnje šivnih cevi, tako v 
medsebojnih odnosih same 
grupacije proizvajalcev, kot 
tudi s pomočjo gospodarskih 
zbornic na republiški in zve- 
zni ravni. Razreševanje pro- 
blema neusklajenih zmoglji- 
vosti pa je treba povezati tudi 
z usklajevanjem proiavodnih 
programov na osnovi delitve 
asortimana proizvodnje. 

Odgovor na drugo vpraša- 
nje: 

Kar se tiče neenakih pogo- 
jev gospodarjenja in prodaje 
na enotnem jugoslovanskem 
trgu moramo ugotoviti, da je 
reševanje te problematike v 
zvezni pristojnosti. Zato se 
lahko omejimo le na inter- 
vencijo republiških upravnih 
organov na zvezni ravni, za 
kar pa je dokumentacija v 
delegatskem vprašanju po- 
manjkljiva. 

Vse cene, ki so pod nepo- 
sredno družbeno kontrolo, 
oziroma cene, o. katerih se or- 
ganizacije združenega dela 
skupno dogovorijo, v skla- 
du z veljavnimi predpisi, so 
mišljenja kot najvišja raven 
cen, ki jo ponudniki ne sme- 
jo prekoračiti. To torej ne 
pomeni, da posamezni part- 
ner dogovora, ne bi smel pro- 
dajati svojih izdelkov pod do- 
govorjeno ceno, v primeru, 
da mu razmere le-to dopu- 
ščajo. 

Prodajanje izdelkov pod 
dogovorjenimi cenami, ne 
moremo šteti za dejanje ne- 
lojalne konkurence, kot jih 
navaja 8. člen Zakona o zia- 
tiranju nelojalne konkuren- 
ce in monopolnih sporazu- 
mov (Ur. 1. SFRJ št. 24/74). 

tu predsednikov Izvršnih sve- 
tov občin 2. decembra letos 
in na posvetu delavcev ob- 
činskih uprav, ki delajo na 
pripravah v zvezi z občinski- 
mi proračuni, prosim Izvršni 

svet, da posreduje svoje sta- 
lišče do financiranja komu- 
nalnih dejavnosti iz občin- 
skih proračunov v letu 1977. 

Na vprašanje je odgovoril 
Boris Mikoš, član Izvršnega 
sveta Skupščine SR Sloveni- 
je in republiški sekretar za 
urbanizem: 

»Zdi se mi, da je večji del 
odgovora na postavljeno de- 
legatsko vprašanje zajet v 
ekspozeju Izvršnega sveta, 
ki ga je na današnji seji po- 
dal tovariš Zvone Dragan, 
podpredsednik Izvršnega sve- 
ta. Dovolite mu, da vas še 
enkrat spomnim na 5. točko 
ekspozeja, v kateri se zavze- 
mamo za to, da v letoš- 
njem letu odločno prekine- 
mo s proračunskim financira- 
njem komunalnih dejavnosti, 
vendar s tem, da je potreb- 
no v proračunih nekaterih 
občin, če to ni mogoče na 
drug način, izjemno prehod- 
no v letu 1977, zagotoviti 
sredstva za del komunalnih 
dejavnosti, predvsem za ta- 
ko imenovano kolektivno po- 
rabo. Morebitne presežke na 
področju splošne porabe v 
občinah pa je treba vrniti 
združenem delu za razvoj ko- 
munalnih dejavnosti prek ko- 
munalnih samoupravnih in- 
teresnih skupnosti. 

Zakaj zagovarjamo takšno 
politiko financiranja komu- 
nalnih dejavnosti? Mislim, da 
je tak odgovor mogoč in to 
predvsem iz naslednjih raz- 
logov: 

V vseh občinah ustanavlja- 
mo oziroma smo že ustanovi- 
li samoupravne komunalne 
skupnosti v skladu z zako- 
nom, tako da bomo imeli v 
1977. letu samoupravne no- 
silce sporazumevanja in us- 
merjanja komunalnih dejav- 
nosti. Z zakonom o ureja- 
nju in oddajanju stavbnega 
zemljišča, katerega osnutek 
smo že obravnavali v skupšči- 
ni, urejamo na novo velik 
del financiranja komunalnih 
dejavnosti- S tem zakonom, 
kakor veste, predlagamo no- 
ve modelitete v financiranju, 
tako opremi j anjanja stavb- 
nih zemljišč s komunalnimi 
napravami, kakor tudi način 
financiranja kolektivne ko- 
munalne porabe, ki smo ga 
doslej v veliki meri pokriva- 
li iz splošne porabe, ker de- 
jansko nismo imeli urejenih 
drugih virov financiranja. Da 
bi torej olajšali prehod od 

sedanjega načina financira- 
nja, ki je v veliki meri tekel 
iz sredstev splošne porabe, 
na nov način, pa je seveda 
potrebno nekaj ukrepov. Pri 
sprejemanju zakona o ureja- 
nju in oddajanju stavbnega 
zemljišča, ki bo v tem mese- 
cu predložen skupščini, bo 
treba sprejeti način financi- 
ranja komunalnih dejavnosti 
na temelju samoupravnega 
sporazumevanja, kot to do- 
loča zakon o združenem de- 
lu. Vrniti bomo morali vse 
viške oziroma presežke s po- 
dročja splošne porabe zdru- 
ženemu delu tako, da jih bo- 
mo vrnili namesto za finan- 
ciranje komunalnih dejavno- 
sti. Nosilec teh sredstev naj 
bi bila samoupravna komu- 
nalna skupnost v vsaki obči- 
ni. Brez vsakega zavlačevanja 
bomo morali ustanoviti sa- 
moupravne komunalne skup- 
nosti tam, kjer jih še nismo, 
da bi tako dobili subjekte, ki 
bodo v bodoče nosilci dogo- 
varjanja pa tudi usmerjanja 
združenih sredstev za komu- 
nalne dejavnosti. Izjemoma 
v nekaterih občinah in v ne- 
odložljivih primerih, ki jih v 
letu 1977 iz upravičenih raz- 
logov ne bomo mogli reši- 
ti drugače, pa bomo finan- 
cirali del komunalnih dejav- 
nosti tudi še iz sredstev splo- 
šne porabe. 

Opozoriti je treba še na eno 
stvar. Iz splošne porabe ne 
nameravamo izključevati ti- 
stih sredstev, ki jih občinske 
skupščine potrebujejo za pri- 
pravo «projektne, prostorske 
in ekonomske dokumentacije 
za geodetske, geološke, seiz- 
mične in druge podatke ter 
karte in za druge tem podob- 
ne stroške, ki se sicer sedaj 
po zvezni nomenklatur; vodi- 
jo kot komunalni stroški v 
proračunih, vendar po svo- 
jem pravem pomenu niso 
komunalni stroški. Lahko 
vam tudi zagotovimo, da bo- 
mo vse primere obravnavali 
objektivno, vendar vedno iz- 
hajajoč iz določb, da mora- 
mo splošno porabo uokviri- 
ti v namene, ki so za sploš- 
no porabo določeni. Jasno se 
je treba torej zavedati, da je 
1977. leto v tem pogledu pre- 
hodno leto, da v 1978. letu 
sploh ne bo več mogoče upo- 
rabljati sredstev splošne po- 
rabe za financiranje komu- 
nalnih dejavnosti in da bo v 
letošnjem letu takšno finan- 
ciranje lahko še izjemoma 
potekalo iz sredstev splošne 
porabe.« 

Konec s proračunskim financiranjem 
komunalnih dejavnosti 
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ZBOR ZDRUŽENEGA DELA 8. 12. 1976 

Neusklajenost proizvodnje 
in plasmaja kovinskih šivnih cevi 

v SR Sloveniji in SFRJ 

Aloj-z Recko, je v imenu 
skupine delegatov Zbora zdru. 
ženega dela iz gospodarstva 
za območje občin Slovenjske 
Konjice, Šentjur pri Celju in 
Šmarje pri Jelšah — 3. oko- 
liš, zastavil enako delegatsko 
vprašanje, o neusklajenosti 
proizvodnje in, plasmaja ko- 

Katka KNAFLIČ, delegat 
skupine delegatov za prosvet- 
no-kulturno področje 2. okoli- 
ša Kranj je postavila nasled- 
nje delegatsko vprašanje: 

Zakaj se ekonomska zako- 
nitost porasta dmižbenega pro- 
izvoda tiče samo vzoje in izo- 
braževanja in zakaj se limit 
ne postavlja širši družbeni 
skupnosti? 

Na na način bi prej izravna- 
li gibanje med produktivnost- 
jo in porabo. Ne strinjamo se 
torej s prakso, da bi bili pri- 
krajšani in postavljeni pred li- 
mit samo mi. 

Ni prav, da se prosvetnim 
delavcem osebini dohodek ure- 
ja koncem leta in smo torej 
10 mesecev brez prave social- 
ne varnosti, kajti ni vseeno 
ali dobivaš sredstva sproti ali 
ob koncu leta. Zato ne, razu- 
memo dejstva, in se ne stri- 
njamo, da se dogovor o na- 
ših finančnih potrebah ne 
podpiše in da se konec kole- 
darskega leta urejujejo oseb- 
ni dohodki prosvetnih delaiv- 
cev. Seznanjeni smo, da dru- 
ge delovne organizacije ure- 
jajo in usklajujejo osebni do- 
hodek že med letom, seveda 
na podlagi zakonitosti o giba- 
nju produktivnosti, mi pa se 
moramo za to boriti in seve- 
da dokazovati našo produktiv- 
nost, ki je slučajno težko iz- 
merljiva ali pa jo imajo za 
manj produktivno. 

Odgovor je posredoval Sta- 
ne Božič, namestnik republi- 
škega sekretarja za delo. 

Urejanje novih odnosov med 
delavci v materialni proizvod- 
nji in delavci v družbenih de- 
javnostih, uresničevanje nače- 
la svobodne mednjave delana 
temelju ustave in zakona o 
združenem delu, pomeni ure- 
jevanje določenega področja 
združenega dela. v dohodku 
temeljne organizacije združe- 

vinskih šivnih cevi v SR Slo- 
veniji in SFRJ, kot je bilo za- 
stavljeno v Zboru občin in na 
katero je bilo odgovorjeno 
8. 12. 1976. Dobil je enak odgo- 
vor, kot je bil posredovan v 
Zboru občin in ga objavljamo 
na strani 7. 

nega dela s področja materi- 
alne proizvodnje se izražajo 
tudi rezultati dela delavcev s 
področja družbenih dejavno- 
sti, delavci teh dejavnosti pa 
pridobivajo dohodek iz celot- 
nega ustvarjenega dohodka s 
svobodno menjavo dela po pri- 
spevku, ki so ga s svojim de- 
lom dali k ustvarjanju nove 
vrednosti v materialni proiz- 
vodnji, k povečanju produk- 
tivnosti vsega družbenega de- 
la in k razvoju družbe v celo- 
ti. 

V samoupravnih interesnih 
skupnostih se enakopravno 
dogovarjanjo porabniki in 
proizvajalci storitev, zlasti še 
o skupnih planih razvoja po- 
sameznih družbenih dejavno- 
sti v skladu s potrebami zdru- 
ženega dela in materialnimi 
možnostmi. 

Razumljivo je, da smo še- 
le na začetku uresničevanja 
teh načel. Ravno zdaj v or- 
ganizacijah združenega dela 
razpravljajo o prvih predlo- 
gih planov in programov raz- 
voja družbenih dejavnosti za 
petletno obdobje. Ti plani 
bodo določali tudi pogoje 
pridobivanja dohodka v dru- 
žbenih dejavnostih, na teme- 
lju svobodne menjave dela, 
ki bo tudi osnova za ugotav- 
ljanje čistega dohodka in za 
delitev osebnih dohodkov. 
Osebni dohodek vsakega po- 
sameznega delavca pa seve- 
da mora biti odvisen od os- 
nov in meril, sprejetih v ok- 
viru samoupravnih sporazu- 
mov posameznih dejavnosti 
in opravljene količine in 
kvalitete dela v svoji delov- 
ni organizaciji. 

Delavci v temeljnih organi- 
zacijah združenega dela na 
področju gospodarstva in 
družbenih dejavnosti razpo- 
rejajo dohodek, odnosno či- 
sti dohodek, ob upoštevanju 

razmerij, za katera so se do- 
govorili z dogovori in samo- 
upravnimi sporazumi o te- 
meljih plana in družbenimi 
plani. Upoštevajo pa tudi do- 
govorjeno politiko razporeja- 
nja dohodka in osebnih do- 
hodkov, začrtano v vsakolet- 
ni resoluciji o družbeno-eko- 
nomski politiki in razvoju 
SR Slovenije. 

Delavci v temeljnih organi- 
zacijah združenega dela ma- 
terialne proizvodnje urejajo 
medsebojne odnose z delav- 
ci v družbenih dejavnostih 
na podlagi svobodne menja- 
ve dela, kar pomeni zlasti, 
da se v samoupravnih inte- 
resnih skupnostih dogovori- 
jo o merilih za vrednotenje 
programov posameznih dru- 
žbenih dejavnosti in to ta- 
ko, da je delavcem družbenih 
dejavnosti zagotovoljen ena- 
kopraven družbenoekonom- 
ski položaj. 

V letu 1976 je prišlo v 
praksi do določenih odsto- 
panj od dogovorjene politike, 
kar se izraža v tem, da je 
del dejavnosti povečeval 
osebne dohodke hitreje, kot 
bi dovoljevala gibanja po 
sprejetih samoupravnih spo- 
razumih. Njihova dolžnost 
je, da gibanja za osebno in 
skupno porabo uskladijo s 
svojimi samoupravnimi spo- 
razumi. Zato je Predsedstvo 
zveze sindikatov Slovenije na 
zadnji seji poudarilo zahte- 
vo po spoštovanju samoupra- 
vnih sporazumov in ukrepa- 
nje zoper kršilce. 

Družbeni proizvod je v le- 
tu 1976 naraščal počasneje, 
kot je bilo opredeljeno v 
ustreznih dokumentih za le- 
to 1976. Ker se obseg progra- 
mov družbenih dejavnosti ni 
mogel sočasno prilagoditi 
tem zmanjšanim gibanjem, je 
prišlo do zaostajanja oseb- 
nih dohodkov v nekaterih 
družbenih dejavnostih, še 

Na vprašanji, ki ju je za- 
stavil tovariš Pavel JERAS, 
delegat za gospodarsko po- 
dročje 32. okoliša. Zbora 
združenega dela Skupščine 
SR Slovenije in ki se glasi- 
ta: 

1. Kakšni so načrti v bliž- 
nji prihodnosti glede uredit- 
ve prometne politike, pred- 
vsem v delitvi tovora med ce- 
sto in železnico, da bi tako 

zlasti na področju osnovnega 
šolstva. 

Udeleženci družbenega do- 
govora o razporejanju do- 
hodka v letu 1976 so po 14. 
členu tega dogovora dolžni 
sprejeti ukrepe za uskladi- 
tev gibanj. Glede na ugotov- 
ljeno stanje so udeleženci 
družbenega dogovora pripo- 
ročili občinskim izobraževal- 
nim Skupnostim, ki združu- 
jejo sredstva za financiranje 
osnovnega šolstva, da ustrez- 
no valorizirajo osebne do- 
hodke. 

Sedanja praksa na področ- 
ju svobodne menjave dela še 
ne upošteva v celoti vseh na- 
čel ustave in zakona o zdru- 
ženem delu, zlasti še niso izo- 
blikovana ustrezna merila za 
prispevek, ki ga delavci v 
družbenih dejavnostih s svo- 
jim delom dajejo k ustvar- 
janju nove vrednosti v mate- 
rialni proizvodnji in k pove- 
čanju prduktivnosti vsega 
družbenega dela. 

Razumljivo pa je, da bo 
dogovarjanje v svobodni me- 
njavi dela vedno moralo 
upoštevati globalna družbena 
gibanja in usmeritve, spreje- 
te z družbenimi načrti in na- 
črti posameznih družbenih 
dejavnosti. 

Z uresničevanjem zakona 
o združenem delu naj bi tu- 
di delavci v temeljnih orga- 
nizacijah združenega dela ob 
vsakem periodičnem obraču- 
nu, to se pravi tudi med le- 
tom ob ocenjevanju rezulta- 
tov dela in poslovanja te- 
meljne organizacije združe- 
nega dela z osebnim izjavlja- 
njem odločali o začasni de- 
litvi ustvarjenega dohodka, to 
pomeni, da bi se to usklaje- 
vanje moralo opraviti tudi 
že med letom in bodo take 
napake, ki so prisotne v se- 
danjem sistemu, morale biti 
odpravljene. 

za vselej prekinili z nezdra- 
vo konkurenco med tran- 
sportnimi organizacijami ter 
z nesmotrnim trošenjem in- 
frastrukturnih objektov, pro- 
metnih sredstev in energije? 

2. Ali bomo sprejeli sistem- 
ske ukrepe za preusmeritev 
težkega tovora in tovora na 
daljše relacije s cest na že- 
leznico, da bi na naših ce- 
stah ustvarili znosnejše sta- 
nje? 

Način urejanja osebnega dohodka 

prosvetnim delavcem 

Kaj je s sistemskimi ukrepi 

za ureditev naše prometne 

problematike? 
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Odgovoril je Bruno Kola- 
rič, pomočnik republiškega 
sekretarja za promet in zve- 
ze: 

Zvezni komite za promet 
In aveze je v sodelovanju z 
republiškimi organi zadolže- 
nimi za promet pripravil 
Predlog družbenega dogovora 
o prometni politiki Jugosla- 
vije. 

Predlagani dogovor je se- 
daj v javni razpravi in priča- 
kujemo, da se bo v kratkem 
pričeil postopek za ustalaje- 
vanje pripomb. Menimo, da 
predloženi dogovor predstav- 
lja solidno osnovo za ureje- 
vanje odnosov med posame- 
znimi prometnimi panogami. 

V Republiškem komiteju za 
promet in zveze smo pripra- 

vili obširno analizo, ki obrav- 
nava problematiko razvoja 
kompleksnega prometa v SR 
Sloveniji. Na podlagi analize 
stanja in predloga družbene- 
ga dogovora o prometni po- 
litiki Jugoslavije smo izdela- 
li predlog Programa nalog in 
ukrepov za usmerjanje sklad- 
nega razvoja in delitve dela 
na področju prometa v SR 

Sloveniji. Program je sedaj 
v obravnavi v Izvršnem sve- 
tu Skupščine SRS in bo 
predložen v obrajvnavo Skup. 
ščini SRS v januarju 1977. 

Predlagani ukrepi bodo os- 
nova za vodenje akcije za 
preusmeritev nekaterih tovo- 
rov in za racionalnejšo deli- 
tev dela med posameznimi 
panogami. 

Iz Skupščine 

RAZVOJNA POLITIKA 

Podpora glavnim ciljem in nalogam razvoja 

v letu 1977 

® Skupščine vseh republik in pokrajin so sprejele temeljne opredelitve glede ciljev 
in ukrepov uresničevanja Družbenega plana Jugoslavije v letu 1977 

G Brez konkretne določitve akcij vseh družbenih dejavnikov ni mogoče zagotoviti 
uspešne realizacije ciljev ekonomskega in socialnega razvoja v naslednjem letu 

# Sodi se, da bi bila lahko stopnja rasti družbenega proizvoda nekoliko večja od 
predvidenih 5,5 odstotka 

O Določiti ukrepe in trajne temelje za razreševanje sedanjih težav na področju 
potrošnje 

# Konkretno ukrepati za uresničevanje sprejetih načel o urejanju odnosov na trgu in 
o gibanju cen 

# Regionalni razvoj — stalna komponenta politike razvoja naše socialistične 
skupnosti 

Ko so pretresle Osnutek 
resolucije o politiki uresniče- 
vanja Družbenega plana Ju- 
goslavije za obdobje od leta 
1976 od 1980 v letu 1977, so 

skupščine vseih republik in 
pokrajin dostavile svoje pri- 
pombe in predloge Skupšči- 
ni SFRJ, da bi se v delovnih 
telesih Zbora republik in pok- 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllillllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

1 PRIPOMBE IN PREDLOGI SKUPŠČIN REPUB- | 
= LIK IN POKRAJIN K OSNUTKU RESOLUCIJE | 
1 O URESNIČEVANJU DRUŽBENEGA PLANA JU- | 
I GOSLAVIJE ZA OBDOBJE OD LETA 1976 DO | 
I 1980 V LETU 1977 — K AS 407 | 
uimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

rajin lahko opravilo usklaje- 
vanje stališč. 

O Osnutku resolucije in o 
predhodnem obravnavanju 
tega dokumenta smo pisali 
v prejšnjih številkah, v preg- 
ledu, ki ga tofcrat objavlja- 
mo, pa bomo navedli neka- 

tera temeljna načelna stali- 
šča skupščin republik in 
avtonomnih poterajin ter za- 
tem tudi njihove konkretne 
pripombe in predloge k po- 
sameznim delom Osnutka re- 
solucije. 

NAČELNA PODPORA RESOLUCIJI 
Skupščine vseh republik in 

pokrajin so dale načelno so- 
glasje k Osnutku resolucije 
ter pooblastile svoje delega- 

cije v Zboru republik in po- 
krajin, da v okviru pripomb 
ta predlogov usklajujejo sta- 
lišča z delegacijami drugih 
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republik in pokrajin, oziro- 
ma da pri določitvi Predlo- 
ga resolucije dajo soglasje 
Is celotnemu aktu. 

Peri ocenjevanju ponujenega 
besedila Osnutka resoluoije 
so skupščine republik in po- 
krajin zavzele načelno stali- 
šče, _ da je ta dokument mo- 
goče sprejeti kot osnovo za 
nadaljnje usklajevanje stališč, 
se pravi, da je v dobršni me. 
ri skladen s temeljnimi na- 

Skupščina SE Bosne In 
Hercegovine sodi, da Osnu- 
tek resolucije v glavnem od- 
seva temeljne cilje in skup- 
ne interese v razvoju države, 
ki so predvideni z Družbe- 
nim planom Jugoslavije. To, 
da so v teim dokumentu ne- 
katera vprašanja manj po- 
udarjena, ne pomeni, da so 
v celotnem srednjeročnem 
razvoju zapostavljena, temveč 
da bi jih veljalo popolneje in 
primerneje obdelati. To še 
zlasti velja glede potrebe po 
enotnem obravnavanju prole- 
matike razvoja dejavnosti, ki 
so v skupnem interesu (ener- 
getika in surovinske panoge 
industrije). Opozarja se, da 
je to vprašanje še toliko zah- 
tevnejše, ker del družbenih 
dogovorov o razvoju teh de- 
javnosti še ni sklenjen. 

Predvidena dinamika raz- 
voja v letu 1977 je ocenjena 
kot sprejemljiva, pripominja 
pa se, da bi bilo treba še 
enkrat oceniti njene izhodišč- 
ne predpostavke, upoštevajoč 
s planom določene stopnje 
rasti za obdobje od leta 1976 
do 1980. 

Ena bistvenih pripomb se 
nanaša na to, da je treba od- 
meriti več prostora in podrob- 
neje določiti naloge in ukre- 
pe za uresničevanje politike 
hitrejšega razvoja gospodar- 
sko manj razvitih republik 
in SAP Kosova. Pri tem je 
poudarjeno, da se v letu 
1976 kot prvem letu plana 
tega cilja ne dosega. 

Skupščina SR BiH izraža 
mnenje, da je težko predpo- 

Med pripombami in mne- 
nji Sabora SR Hrvatske gre 
posebno mesto stališčem, ki 
se tičejo problemov v zvem 
s politiko porabe. Sabor se 
namreč pn tem strinja z 
usmeritvijo, naj se z omeje- 
vanjem porabe na vseh pod- 
ročjih omogoči krepitev aku- 

Ceii novega sistema družbe- 
nega planiranja. Hkrati pa Je 
bilo poudarjeno, da mora bi- 
ti Resolucija bolj konkret- 
na v tem smislu, da bi na- 
tančneje določala akcije ust- 
reznih družbenih dejavnikov, 
kajti brez tega ni mogoče 
zagotoviti uspešnejšega ures- 
ničevanja ciljev ekonomske- 
ga in družbenega razvoja v 
naslednjem letu. 

staviti, da se bo v letu 1977 
doseglo predvideno raven de- 
leža gospodarstva v razšir- 
jeni reprodukciji, in meni, 
da bi morali dati temu prob 
lemu ustrezno mesto v Re- 
soluciji, pri čemer bi morali 
podrobno ugotoviti izgube, 
zlasti na tistih področjih in 
v dejavnostih, kjer prihaja do 
visokih izgub na substanci 
in kjer je treba določena 
vprašanja reševati s sistem- 
skimi ukrepi. 

Glede politike cen je zav- 
zeto stališče, da je tTeba z 
odpravo disparitet v cenah 
ustvariti bolj izenačene po- 
goje gospodarjenja, s čemet 
bi omogočili, da bodo organi- 
zacije združenega dela pod 
bolj enakopravnimi pogoji 
pridobivale dohodek na enot 
nem jugoslovanskem trgu. 

Posebej je poudarjeno, da 
bi veljalo v tistem delu Re- 
solucije, ki se nanaša na Pro. 
račun federacije, bolj določ- 
no opredeliti politiko prorsu 
čunske porabe na ravni fede- 
racije ter predvideti ukrepe, 
s katerimi se bo zagotovilo, 
da se bo gibanje v mejah, ki 
so določene z Družbenim 
planom. Predlagano je tudi, 
naj bi Proračun federacije 
razbremenili nekaterih izdat- 
kov, ki niso izključno vezani 
na funkcije federacije. 

Skupščina SR Crne gore 
je načelno podprla Osnutek 
resolucije, pa je dala k temu 
dokumenta samo posamične 
konkretne predloge in pri- 
pombe. 

mulaoijske sposobnosti go- 
spodarstva, zastavlja pa vpra- 
šanje, koliko je takšna usme- 
ritev uresničljiva v teku ene- 
ga leta. Pomisleke do stališča 
v Osnutku resolucije se po- 
jasnjuje z dejstvom, da se 
rast osebnih dohodkov po- 
vezuje z gibanjem individual- 

ne in družbene proizvodno- 
sti dela oziroma da je moč- 
no izražena težnja, da se 
osebne dohodke predvsem 
prilagaja življenjskim stro- 
škom. Poleg tega je treba 
upoštevati, kot je poudarje- 
no v sklepih Sabora SR 
Hrvatske, t-udi težave v zvezi 
s splošno in skupno porabo. 

Dvom je izražen tudi gle- 
de možnosti uresničevanja 
stališča iz Osnutka resolucije, 
po katerem bo splošna po- 
raba naraščate počasneje od 
družbenega proizvoda. Po- 
udarjeno je, da če bo Pro- 
račun federacije naraščal po 
dosedanjih predlogih, bodo 
morali biti proračuni vseh 
drugih družbenopolitičnih 
skupnosti v najboljšem pri- 
meru na letošnji ravni ozi- 
roma realno nižji, kar se šte- 
je za neizvedljivo. 

V zvezi s skupno porabo 
ter s stališčem, da mora tu- 
di ta listi počasneje od druž- 
benega proizvoda, je rečeno, 
da je uresničevanje te opre- 
delitve oteženo zavoljo tega, 
ker je v svobodni menjavi 
dela gibanje te porabe pred- 
vsem zadeva udeležencev v 
menjavi. Poleg tega se po- 
udarja, da je treba zagotovi- 
ti okrog 50 odstotkov sred- 
stev skupne porabe za kritje 
zakonskih obveznosti na pod- 
ročju pokojninsko-invalidske- 
ga zavarovanja. Po drugi pla- 
ti ne bi smeli bistveneje zma- 
njševati sredstev, namenjenih 

Po mnenju Sobranja SR 
Makedonije pomeni Osnutek 
resolucije korak naprej v pri- 
laganju tega dokumenta no- 
vemu sistemu družbenega 
planiranja, Kaže pa, da ni- 
so dovolj opredeljene inkvan- 
tificirane zadeve, ki jih je 
treba po Družbenem planu 
Jugoslavije letno določati. Pri 
tem se misli predvsem na 
kredi too-monetarno politiko, 
na plačilno bilanco, splošno 
in skupno porabo, posebej pa 
še na Proračun federacije, 
če našteta vprašanja ne boid°_ 
dobila svojega mesta v Re- 
soluciji, ne bodo dovolj na- 
tančno opredeljeni pogoji, 
pod katerimi bo potekala go- 
spodarske aktivnosti v na- 
slednjem tetu. 

Sobranje SR Makedonije 
je močno podprlo stališče, 
po katerem mora temeljiti 
politiki razvoja v letu 1977 

zdravstvu, kulturi, prosveti in 
drugim dejavnostim, če ne že- 
limo zmanjšati pravic pri za- 
dovoljevanju skupnih potreb. 

Upoštevajoč vse navedene 
okoliščine se predlaga, da se 
v splošni porabi, zlasti v zve- 
zi z »veznim proračunom, 
programsko opredeli naloge 
in razdobje, v katerem bi 
se bilo mogoče postopoma in 
na trajnih temeljih izkopati 
iz obstoječih težav. Obenem 
se predlaga, da se v Reso- 
lucijo vnese stališče, po ka- 
terem bo skupna poraba na- 
raščala počasneje od druž- 
benega dohodka, pri čemer 
bi višino te rasti in selektiv- 
nost v politiki določate re- 
publike in pokrajine glede 
na njihove specifične razme- 
re na tem področju. 

Med pripombami se izdva- 
ja tudi ona, s katero se zah- 
teva, da se v načrtu ureja- 
nja ekonomskih odnosov s 
tujino določi naloge in nosil- 
ce pri nadaljnjem pospeše- 
vanju izvoznega gospodarst- 
va z neposrednimi ali posred- 
nimi ukrepi in aktivnostmi 
za krepitev konkurenčne spo- 
sobnosti in za uresničevanje 
ekonomsko opravičenega iz- 
voza. Meni se tudi, da je tre- 
ba konkretno ukrepati za to, 
da se čimprej sklene spora- 
zum o zadolževanju v tujini, 
ter da je treba sredstva de- 
viznih rezerv bolj določno 
postaviti v funkcijo uresniče- 
vanja politike razvoja. 

na doseganju višjih kvalitet 
v gospodarjenju in na na- 
daljevanju politike staibiliza- 
cije. Hkrati je izraženo mne- 
nje, da mora pomeniti pred- 
videno povečanje družbenega 
proizvoda v celotnem gospo- 
darstvu (za okrog 5 odstot. 
kov) minimalno nalogo raz. 
voja. Vse napore in ukrepe 
ekonomske politike velja 
namreč uravnavati v smer 
ustvarjanja splošnih pogojev 
za živahnejšo rast proizvod- 
nje kot pa je predvidena. 
Posebno je pozdravljena us- 
meritev v hitrejše narašča- 
nje investicij v osnovna sred- 
stva in v večja vlaganja v 
stanovanjsko izgradnjo. Po- 
udarja se, da je od izvaja- 
nja te politike v veliki meri 
odvisno, ali bo proces struk- 
turnih sprememb v gospo- 
darstvu uspešno potekal, in 
je od teg odvisna živahnejša 
aktivnost sploh. 

PREVERITI DINAMIKO RASTI V NASLEDNJEM LETU 

POLITIKO PORABE POSTAVITI NA DRUGE TEMELJE 

DOSEČI VIŠJO KVALITETO V GOSPODARJENJU 

U 



JASNEJE DOLOČITI POGOJE GOSPODARJENJA 
V NASLEDNJEM LETU 

Ena od načelnih pripomb 
(Skupščine SR Slovenije je, 
da v Osnutku reslucije niso 
dovolj Jasno opredeljeni po- 
goji gospodarjenja v nasled- 
njem letu. Brez tega pa, kot 
menijo, nosilci razvoja t. j. 
delavci v temeljnih organiza- 
cijah združenega dela ne' bo- 
do mogli že v začetku leta 
usmeriti svoje napore v iz- 
vajanje dogovorjenih nalog. 
Zategadelj se predlaga, naj 
Resolucija jasneje opredeli 
smeri ukrepov na ravni fe- 
deraclje, s katerimi bo eko- 
nomska politika ustvarjala 
pogoje za ustrezno gospodar- 
sko rast in za -uresničevanje 
temeljnih strateških smeri v 
letu 1977, pri bi morala biti 
stopnja gospodarske rasti re- 
zultata usmeritve v ekonom- 
ski politki. 

K Osnutku resolucije je 
pripomnjeno tudi to, da je 
preveč posplošen pri oprede- 
ljevanju nekaterih nailog iz 
pristojnosti federacije, kakor 
tudi nekaterih nalog, glede 
katerih so se republike in 
pokrajine sporazumele, da se 
jih izvaja v sklopu skupno 
dogovorjene politike na rav- 
ni federacije. To pa po mne- 
nju Skupščine SR Slovenije 
ustvarja možnost za različne 
razlage, kar bi utegnilo ote- 
žiti uresničevanje Resolucije. 
Po drugi plati pa je Osnutek 
resolucije preveč konkreten 
glede nekaterih nalog, ki so 
v pristojnosti republik in po- 
krajin oziroma temeljnih no- 
silcev planiranja. 

Posebej se poudarja, da v 
Osnutku resolucije manjka 
realna ocena gospodarskih 
gibanj v letu 1976, zlasti z vi- 
dika vpliva, ki ga ima na ta 
gibanja tekoča ekonomska 
politika. Zavoljo tega se sodi, 
da je treba v preambuli ali 

Skupščina SR Srbije meni, 
da Osnutek resolucije pov- 
sem jasno podaja globalno 
politiko in smeri razvoja, 
vendar je- neizogibno treba 
čimbolj popolno in določneje 
opredliti cilje razvoja v vsa- 
kem letu, da bi se lahko de- 
lovclo v smer, ki je predvide- 
na. Poudarjeno je tudi, da 
v Osnutku resolucije ni do- 
volj izražen značaj Zakona 
o planiranju. Treba bi bilo 
namreč podrobneje opredeli- 

v posebni točki Resolucije 
podati strnjeno kvalitativno 
oceno izvajanja Družbenega 
plana, predvsem po tistih po. 
stavkah, kjer se beleži, da 
dinamika uresničevanja sred- 
njeročnega plana zaostaja. 

Glede na to, da hkrati z 
obravnavanjem Osnutka re- 
solucije tečejo razprave o 
uvajanju novega sistema cen 
in o družbeni kontroli cen, 
se predlaga, naj Resolucija 
mnogo bolj jasno poudari 
dejstvo, da politiko cen obli- 
kujejo skupščine republik in 
pokrajin, tako da te politike 
ni mogoče nadomestiti z ust- 
reznim dogovorom izvršnih 
svetov. Poleg tega je sugeri- 
rano, da se temelje politike 
cen vgradi v Resolucijo ozi- 
roma da se opredeli področ- 
ja, za katera bodo Skupšči- 
na SFRJ in skupščine repub- 
lik in pokrajin sklenile druž- 
beni dogovor o urejanju po- 
litike cen. Opredeliti bi mo- 
rali tudi področja, ki njiho- 
ve cene bistveno vplivajo na 
življenjski standard delovnih 
ljudi in na katerih se bo še 
nadalje izvajalo politiko kon- 
trole cen, dopolnjeno s kom- 
penzacijami in z intervenci- 
jami iz uvoza ali blagovnih 
rezerv. Predlaga se tudi, da 
se določi področja, na ka- 
terih se bo oblikovalo cene 
na podlagi dohodkovnih od- 
nosov s samoupravnimi spo- 
razumi. 

Ker predvideva možnost, 
da posamezne sistemske re- 
šitve ne bodo sprejete do 
konca letošnjega leta, Skup 
ščina SR Slovenije sodi, da 
je treba v Resoluciji fiksirati 
konkretne nosilce in roke za 
sprejetje ustreznih dokumen- 
tov v skladu s postopkom, 
ki je predviden za takšne 
primere. 

ti obveznosti za tiste dejav- 
nosti, glede katerih so že do- 
seženi dogovori ali pa je ta 
proces v teku. Mišljene so 
predvsem dejavnosti, ki ima- 
jo poseben pomen za reali- 
zacijo začrtane politike raz- 
voja do leta 1980. Rečeno je, 
da pomeni proizvodnja hra- 
ne enega strateških ciljev, 
iz Osnutka resolucije pa ni 
razvidno, v kateri fazi je do- 
govor o razvoju agroindust 
rijskega kompleksa, oziroma 

katera so tista osrednja vpra- 
šanja tega kompleksa, glede 
katerih naj se zavzema fe- 
deracija. 

Naslednja pripomba se na- 
naša na nezadostno naravna- 
nost v smer racionalnih in 
selektivnih investicij. Sodi se, 
da bi v Resoluciji moralo bi- 
ti stališče o tem, da se bo 
ukrepalo za to, da bi se tu- 
di za investicije v družbenih 
dejavnostih omogočilo upo- 
rabljati kredite iz bančnih 
sredstev. Obenem je rečeno, 
da je treba preveriti, koliko 
je predlagana rast gospodar- 
skih investicij v osnovnu 
sredstva realna. Ocenjuje se, 
da je namreč stopnja 8,5 od- 
stotka preveč poudarjena, 
ker je predvideno, da se bo 

Skupščina SAP Kosovo po- 
udarja, da je Osnutek resolu- 
cije v precejšnji meri kon- 
sistenten s politiko razvoja, 
začrtano z Družbenim pla 
nom, česar pa po mnenju ko- 
sovske skupščine ni mogoče 
reči, ko gre za tekoča gospo- 
darska gibanja. Zato zahte- 
va, da se med nadaljnjim 
delom na besedilu odpravi 
ugotovljeno pomanjkljivost. 

Ocenjuje se, da problem za- 
log ni dobil ustreznega mesta 
v Osnutku resolucije in da 
zategadelj niso predvideni uk- 
repi za premoščanje enega 
najtežjih problemov gospo- 
darstva. 

Kritične pripombe so dane 

' Skupščina SAP Vojvodine 
poudarja, da je koncept raz- 
voja, ki ga vsebuje Osnutek 
resolucije, sprejemljiv, ker 
nudi podlago za to, da se 
ob določeni aktivnosti in 
ustreznih ukrepih ekonomske 
politike zagotovi uspešnejši 
raavcj ne le celotne Jugo- 
slavije, temveč tudi vseh re- 
publik in pokrajin. 

Ker je koncept Osnutka re- 
solucije izdelan pod predpo- 
stavko, da bodo do konca 
leta 1976 sprejete sistemske 

V skladu z načelnimi stali- 
šči, o katerih smo doslej go- 
vorili, so dale skupščine re 
puMilk in pokrajin vrsto kon- 
kretnih pripomb in prediogoi 
k posameznim delom Osnut- 
ka resolucije. Iz tega zelo bo- 

družbeni proizvod povečal za 
okrog 5,5 odstotka, ob tem 
pa delujejo tudi druge ome- 
jitvene okoliščine (premajh- 
na akumulacijska sposobnost 
gospodarstva, okviri angaži- 
ranja dodatne akumulacije iz 
tujih virov idr.). 

V stališčih Skupščine SR 
Srbije s& med drugim ugo- 
tavlja, da ni jasno, kako bo 
denarna masa ostala v do- 
govorjenih okvirih. - Formula- 
cija o rasti cen je ocenjena 
kot nedoločena in nejasna. 
Pledira se tudi za določnej- 
ši odnos do deficitov raznih 
vrst oziroma za to, da se 
postavi celotno porabo pod 
racionalno ekonomsko kon- 
trolo. 

tudi k tistim delom Osnutka 
resolucije, v katerih je govor 
o politiki cen. Med drugim 
je sugerirano, da se pretrese 
razmerja, ki so dosežena med 
cenami posameznih panog in 
grupacij, kakor tudi da se 
bolj upošteva povečane stro- 
ške reprodukcije oziroma 
skladnejše razmerje med ra- 
stjo cen in temi stroški. 

Vsekakor najpomembnejša 
pripomba je opozorilo, da se 
v Osnutku resolucije ne ome- 
nja regionalni razvoj, čeprav 
le-ta po mnenju Skupščine 
SAP Kosova pomeni bistveno 
komponento splošne politike 
razvoja. 

rešitve in družbeni dogovori, 
se morajo pristojni organi 
in organizacije zavzeti — je 
poudarjeno v stališču Skup- 
ščine SAP Vojvodine —, da 
bo to tudi storjeno. V na- 
sprotnem primeru bo vpraš- 
ljiva realizacija mnogih ci- 
ljev in nalog, ne le tistih, ki 
so opredeljene v Osnutku re- 
solucije, temveč tudi onih 
v Družbenem planu Jugosla- 
vije za obdobje od leta 1976 
do 1980. 

gatega in izredno koristnega 
gradiva smo izbrali one pred- 
loge in pripombe, o katerih 
lismo posebej govorili v pri- 
kazu načelnih stališč. 

Izmed ciljev ekonomske po- 
Ktike, ki jih vsebuje že sred- 

DOLOČITI OBVEZNOSTI ZA DEJAVNOSTI 
POSEBNEGA POMENA 

PRAVOČASNO SPREJETI SISTEMSKE REŠITVE 

POPOLNEJE FORMULIRATI CILJE EKONOMSKE 
POLITIKE V LETU 1977 

REGIONALNI VIDIK — BISTVENA KOMPONENTA 
SPLOŠNEGA RAZVOJA 



njeročni plan, bi morali v 
letu 1977 posebno poudariti 
pospeševanje gospodarske ak- 
tivnosti in spremembe v go- 
spodarski strukturi, dalje 
razvijanje kvalitete gospodar, 
jenja in odpravljanje slabo- 
sti, ki so oteževale razvoj in 
utrjevanje, pozitivnih dosež- 
kov na področju stabilizacije 
tržišča in cen, kakor tudi zu- 
nanje in notranje likvidnosti 
(SR Slovenija). 

Kar zadeva politko, ki naj 
bi zagotovila uresničevanje 
dinamike in strukturnih spre. 
memb, je predlagano, da se 
je ne omeji le na rast pro- 
izvodnje, temveč naj obsega 
tudi politiko dohodka, pora- 
be in investicij (SR Srbija). 

Na tisti del Osnutka resoluci- 
je, ki določa kvantiteto ciljev 
v naslednjem letu, je dano 
več konkretnih pripomb. Med 
drugim se predlaga določi- 
tev nekcCikanj bolj dinamič- 

Tiste dele Osnutka resoluci- 
je, v katerih je govor o nalo- 
gah družbenopolitičnih skup- 
nosti, bi morali po mnenju 
Skupščin republik in pokra- 
jin dopolniti s konkretnimi 
nalogami. Zato je predlagano, 

ne stopnje rasti od predlože- 
ne (SR črn gora) oziroma 
da bodi stopnja rasti diruž. 
benega proizvoda najmanj 
5,5 odstotka, ne pa okrog 
5,5 odstotka kot je predlo- 
ženo (SR Makedonija). Dan 
je tudi predlog, da se doda 
novo alineo, s katero bi po- 
trdili načelo hitrejšega raz- 
voja gospodarsko manj raz- 
vitih republik in SAP Koso- 
va (SR Črna gora, SAP Ko- 
sovo). 

Podobne pripombe so da 
ne tudi glede točke, posveče- 
ne strateškim ciljem, ki jih 
je treba uresničevati na pod 
lagi predhodno določenih 
osnov in razmerij. Ocenjujoč, 
da je v predloženem besedi- 
lu dosti ponaMljanj, vtem ko 
so nekatere pomembne sme- 
ri delovanja izpuščene, je su- 
gerirano, da se opravi nujno 
preformulacijo (SAP Kosovo, 
SR Slovenija, SAP Vojvodina, 
SR Srbija, SR Makedonija). 

da se organe federacije za- 
dolži, da predvidijo nosilce 
in določijo roke za sprejet- 
je ukrepov in podzakonskih 
aktov, s katerimi se bo ure- 
jalo pogoje gospodarjenja v 
prehodnem obdobju, t. j. v 

obdobju do uveljavitve po- 
sameznih sistemskih zakonov 
(SR Slovenija). Predlagano 
je tudi, da republike in po- 
krajine najpozneje do konca 
prvega četrtletja dosežejo od- 
govor, s katerim se bo dolo- 
čilo dodatne pospeševalne 
ukrepe ekonomske politike 
za razvoj dejavnosti posebne- 
ga pomena (SR Makedonija) 
Kar se tiče obveznosti repub- 
lik in pokrajin, se ocenjuje 
da morajo predvideti sprejet 
je stimulativnih ukrepov za 
pospeševanje samoupravnega 
združevanja dela in sredstev 
z organizacijami združenega 
dela v gospodarsko manj 
razvitih republikah in SAP 
Kosovo (SR Slovenija). 

Mnogo kritik je bilo na 
račun formulacij, s katerimi 
se doloma načela, ki jih mo- 
rajo upoštevati posamezni 
subjekti gospodarjenja orl 
samoupravnem urejanju de 
litve dohodka in izločanja 
sredstev za posamezne oblike 
porabe. Dana je vrsta pred 
logov za zboljšanje besedila 
(SR. Srbija, SR Slovenija. 
SR Crna gora). 

Glede ukrepov, ki bodo 
storjeni, da bi se uredilo po- 
ložaj posameznih gospodar- 
skih panog in drugih dejav- 
nosti, je dan predlog, da se 

vnese novo točko, posvečeno 
reševanju neugodnega eko- 
nomskega položaja rafinerij, 
ki predelujejo uvoženo naf- 
to (SAP Vojvodina). 

Predlagana je nova točka, 
katere poglavitna vsebina je, 
da se zavoljo združevanja 
sredstev in skupnih vlaganj 
pospeši proces povezovanja 
na dohodkovnih temeljih 
med razvitejšimi in gospo- 
larsko manj razvitimi regija- 
mi (SAP Vojvodina). 

Poleg že omenjenih stališč 
o politiki cen vsekakor za- 
služi pozornost predlog, naj 
Zvezni izvršni svet in izvršni 
sveti republik teir pokrajin 
sklenejo dogovor o izvajanju 
politike cen do konca leta 
1976 (SAP Kosovo). Enak 
predlog je dala SAP Vojvodi- 
na, vendar ni navedla kon- 
kretnega roka. 

Dana je tudi vrsta predlo- 
gov in pripomb glede tistih 
delov Osnutka resolucije, v 
katerih je govor o sistemu 
blagovnih rezerv, o ekonom- 
skih odnosih s tujino in učin- 
kovanju novih predpisov, s 
katerimi se ureja zunanje- 
trgovinsko menjavo in deviz, 
no poslovanje, o proračunu 
federacije, kakor tudi o prob- 
lemih kreditno-monetatrnega 
sistema. 

POSPEŠITI ZDRUŽEVANJE DELA IN SREDSTEV NA 
DOHODKOVNIH TEMELJIH 

Usklajena stališča o uresničevanju plana 

v naslednjem letu     

• Vsi nosilci razvoja bodo zagotovili učinkovitejše izkoriščanje dela in sredstev, 
kakor tudi uresničevanje načela delitve po rezultatih dela 

• Določen rok za sklenitev sporazuma bank o selektivnem kreditiranju 

• Večji delež osebnih sredstev pri dodelitvi družbenega stanovanja v uporabo 

• Dogovor o izvajanju politike cen bo sklenjen v januarju leta 1977 

• Hitrejši razvoj gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosovo 

• V prvem polletju leta 1977 bo izdan zvezni zakon o temeljih sistema kompenzacij 

V vseh odborih Zbora re- 
publik in pokrajin Skupščine 
SPR je bilo v teku decembra 
opravljeno delo na usklajeva- 
nju stališč o pripombah in 
predlogih skupščin republik 
in pokrajin k Osnutku reso 
lucije o uresničevanju Druž 
benega plana Jugoslavije za 
obdobje od leta 1976 do 1980 
v 1.1977 CAS 407). S to veli- 

ko in odgovorno družbeno in 
politično nalogo se je začelo 
7. decembra, ko so se dele- 
gati v delovni in konstruktiv- 
ni atmosferi lotili obravnava 
ija vseh pripomb in predlo 
;ov k Osnutku resolucije ot 
iolnem upoštevanju vseh iz 
raženih stališč. Udeležba 
predstavnikov Zveznega iz- 
vršnega sveta je pripomogla 

k učinkovitosti te razprave in 
k temu, da je razprava dala 
želene rezultate. 

Delo na usklajevanju sta- 
lišč v sedmih odborih Zbora 
-epublik in pokrajin je sklep 
la faza pred dokončnim sprt 
ietjem Resolucije na sej; 
Zbora, ki je napovedana za 
24. december t. L S tem bo 
še ena od velikih nalog dele- 

gatske skupščine uspešno in 
pravočasno opravljena. Dele- 
gatom je bil namreč najprej 
dostavljen Osnutek resolucije, 
da bi v postopku predhodne 
-azprave v odborih izrazili 
anenja o tem dokumentu. 
Satem so skupščine republik 
in pokrajin formulirale svoje 
pripombe in predloge, kar je 
rabilo kot podlaga za uskla- 
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jevanje stališč v odborih 
Zbora republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ. 

Obe omenjeni fazi sta pri- 
kazani v Glasilu Skupščine 
SFRJ in v tem prispevku da- 
jemo strnjen pregled uskla- 

POVEČATI DELEŽ PRODUKTIVNOSTI V PORASTU 
DRUŽBENEGA PROIZVODA 

jenih stališč o posameznih 
točkah Osnutka resolucije, ter 
pripominjamo, da se je še na- 
daljevalo z usklajevanjem sta- 
lišč glede tistih vprašanj, ki 
so ostala odprta. 

V Odboru za družbeni plan 
In razvojno politiko je tekla 
dokumentirana in živahna 
razprava, med katero so si 
delegati prizadevali uskladiti 
stališča o vrsti točk Osnutka 
resolucije. 

Bistvena sprememba je bi- 
la narejena v prvi točki Os- 
nutka resolucije. Namreč, na- 
mesto prejšnje formulacije, v 
kateri je bilo rečeno, da se z 
Resolucijo določa politiko 
družbenoekonomskega razvo- 
ja ter ukrepe in akcije v letu 
1977, s katerimi se bo zago- 
tovilo utrjevanje pozitivnih 
dosežkov v gospodarskih ak- 
tivnostih, je bila sprejeta no- 
va formulacija tega stavka, 
tako da v prvem delu po- 
udarja, da se z Resolucijo do- 
loča politiko uresničevanja 
srednjeročnega plana v na- 
slednjem letu. 

Sprejeta je tudi natančnej- 
ša formulacija druge točke, 
ki se nanaša na obveznosti 
vseh nosilcev uresničevanja 
politike razvoja, da zagotovijo 

učinkovitejše izkoriščanje de- 
la in sredstev ter uresničeva- 
nje načela delitve po delu in 
rezultatih dela, kakor tudi na 
obveznost, da vplivajo na 
dviganje splošne kakovosti 
gospodarjenja, s čimer se bo 
povečala akumulacijska in re- 
produkcijska sposobnost or- 
ganizacij združenega dela. 

Glede ciljev, ki jih velja do- 
seči naslednje leto, je dopol- 
njena določba o stopnji rasti 
zaposlenosti in produktivno- 
sti dela v družbenem sektor- 
ju. Določena je okrog 3-od- 
stotna stopnja rasti, dodan 
pa je stavek, da se mora pri 
hitrejši gospodarski rasti po- 
večati delež produktivnosti v 
porastu družbenega proizvo- 
da. Na koncu te točke je do- 
dana nova alinea, ki določa 
kot enega od ciljev za nadalj- 
nje leto hitrejši razvoj go- 
spodarsko manj razvitih re- 
publik, zlasti pa SAP Kosova, 
v skladu s politiko, ki je do- 
ločena z Družbenim planom 
Jugoslavije. 

PRECIZIRANJE POLITIKE OBRESTNIH MER 
Delegati v Odboru za kre- 

ditno-monetarni sistem so 
uskladili stališča o precej- 
šnjem številu pripomb In 
predlogov skupščin republik 
in pokrajin, ki se nanašajo na 
dele Osnutka resolucije, po- 
svečene tej tvarini. Tako je 
med drugim dopolnjena to- 
čka, v kateri je govor o usta- 
novitvi posebne finančne or- 
ganizacije za kreditiranje iz- 
voza opreme in ladij. Name- 
sto prejšnje formulacije, s 
katero je bilo določeno, da 
bo ta organizacija kreditirala 
tudi izvajanje gradbenih del 
v tujini, je bila sprejeta ce- 
lovitejša formulacija o kredi- 
tiranju izvajanja investicij- 
skih del. 

Pri naštevanju nalog, ki jih 

slovne banke sklenile spora- 
zum o selektivnem kreditira- 
nju in o pogojih kreditiranja 
prednostnih nalog najpozne- 
je dva meseca po sprejetju 

Odloka o uresničevanju ci- 
ljev in nalog skupne emisij- 
ske, denarne in devizne poli- 
tike ter skupnih temeljev kre- 
ditne politike v letu 1077. 

narekuje izvajanje novih 
predpisov o denarju in kre- 
ditu ter vzpostavljanje nove 
funkcije organizacije poslov- 
nega bančništva in narodnih 
bank, je natančneje določen 
značaj politike obrestnih mer. 
V spremenjenem besedilu je 
poudarjeno, da je v letu 1977 
treba zagotoviti aktivnejšo po- 
litiko obrestnih mer z name- 
nom, da bi stimulirali razvoj 
varčevanja in ponudbe finanč- 
nih sredstev ter racionalno 
uporabo sredstev, tako da ta 
politika ne bo vplivala na po- 
večanje stroškov poslovanja v 
gospodarstvu. 

Točka o selektivnem usmer- 
janju kreditov je dopolnjena 
z novim besedilom, v kate- 
rem je rečeno, da bodo po- 

POSPEŠEVANJE IZGRADNJE STANOVANJ 
V OSEBNI LASTI 

Pri usklajevanju stališč o 
pripombah in predlogih na 
tisti del Osnutka resolucije, 
ki se nanaša na pospešitev 
stanovanjske izgradnje, je 
Odbor za trg in cene vnesel 
v obstoječe besedilo tudi ne- 
katere bistvenejše spremem- 
be. Tako je bilo doseženo so- 
glasje glede tega, da se v Re- 
solucijo vnese formulacijo, po 
kateri je treba, da organiza- 
cije združenega dela in stano- 
vanjske interesne skupnosti 
spodbujajo izgradnjo stano- 
vanj v etažni lastnini, zaseb- 
nih in družinskih hiš ter de- 
lež osebnih sredstev pri do- 
deljevanju družbenih stano- 
vanj v uporabo. Hkrati naj 
bi poudarili, da je treba po- 
stopno uvajati ekonomske sta- 
narine ter ob tem razvijati 
solidarnost ter socialno var- 
nost uporabnikov stanovanj. 

V pogledu politike cen je 
sklenjeno, da se v Resolucijo 
vnese nov odstavek, s katerim 
se razglaša načelo, da imajo 
delavci v združenem delu od- 
ločilen vpliv na oblikovanje 
cen svojih proizvodov in sto- 
ritev. Organizacije združenega 
dela v sklopu poslovnih skup- 
nosti, samoupravne interesne 
skupnosti in druge asosiacije 
združenega dela pa bodo ob- 
likovale cene svojih proizvo- 
dov in storitev na enotnem 
jugoslovanskem trgu na pod- 
lagi delovanja tržnih zakoni- 
tosti, na podlagi samouprav- 
nih sporazumov, družbenih 
dogovorov in z zakonom do- 
ločenih pogojev za pridobiva- 
nje dohodka. Poudarjeno je, 
da se bo intenziviralo delo 
na izdaji Zakona o temeljih 
sistema in družbeni kontroli 
cen. Po drugi strani pa je 

vključen stavek, da bodo 
Zvezni izvršni svet in izvršni 
sveti republik ter pokrajin v 
januarju leta 1977 sklenili do- 
govor o izvajanju politike 
cen. 

Nova formulacija je dana 
tudi glede podvzemanja ukre- 
pov in aktivnosti za zatira- 
nje inflacije in vzpostavlja- 
nje stabilnejših odnosov na 
trgu. Z ukrepi in predpisi 
družbenopolitičnih skupnosti 
ter z ukrepi združenega dela 
se bo namreč zagotovilo, da 
rast cen in stroškov ne bo 
večja od rasti v letu 1976. Po 
drugi plati se bo v skladu z 
ustvarjenimi tržnimi in dru- 
gimi pogoji opravljalo uskla- 
jevanje razmerij v cenah pro- 
izvodov in storitev tam, kjer 
je neenakopravnost v pogojih 
pridobivanja dohodka in di- 
spariteta najbolj izrazita. 

Zagotovljeno bo, da pogoji 
gospodarjenja v celoti ne bo- 
do bistveno vplivali na pove- 
čanje stroškov reprodukcije. 
Omogočeno bo tudi, da se bo- 
do cene bolj svobodno obli- 
kovale po tržnih razmerah, ko 
bodo za to ustvarjeni pogoji. 
Poudarjeno je, da se politiko 
cen izvaja predvsem z eko- 
nomskimi ukrepi ter s kvali- 
tetnejšim in racionalnejšim 
gospodarjenjem. In končno, 
sprejeto je stališče, po kate- 
rem se bo še dalje uporab- 
ljalo ustrezne oblike kompen- 
zacij, posebno v politiki ti- 
stih cen, ki bistveno vplivajo 
na življenjski standard. 

Važna dopolnitev je tudi za- 
ključek, da mora biti politi- 
ka blagovnih rezerv bolj v 
funkciji stabilizacije in rasti 
proizvodnje. 

MERILA ZA ZDRUŽEVANJE SREDSTEV NA 
SAMOUPRAVNI PODLAGI 

Pri obravnavanju tistega de- 
la Osnutka resolucije, kjer je 
govor o ukrepih, ki jih mo- 
rajo storiti republike in po- 
krajine za uresničevanje si- 
stemskih sprememb, se je 
Odbor za vprašanja razvoja 
gospodarsko manj razvitih re 
publik in avtonomnih pokra- 
jin strinjal, da je treba po- 
speševati združevanje dela in 
sredstev ter organiziranje go- 
spodarstva, posebno z name- 
nom uresničevanja hitreišega 

razvoja gospodarsko manj 
razvitih republik in SAP Ko- 
sovo. V ta namen bodo go- 
spodarsko manj razvite re- 
publike in SA1P Kosovo v 
skladu s svojimi družbenimi 
plani čimprej predpisale me- 
rila za združevanje sredstev 
na samoupravni podlagi za 
skupna vlaganja v razvojne 
programe v gospodarsko manj 
razvitih republikah in SAP 
Kosovo, in sicer v skladu z 



zakonom in Družbenim pla- 
nom Jugoslavije. 

Odbor se je strinjal tudi s 
tem, da se vnese novo alineo, 

o kateri je govor v prikazu 
usklajenih stališč Odbora za 
družbeni plan in razvojno po- 
litiko. 

ZMANJŠEVANJE OBREMENITVE DOHODKA 
ORGANIZACIJ ZDRUŽENEGA DELA 

V Odboru za finance so 
usklajena stališča o večini 
vprašanj iz njegove pristojno- 
sti. Med drugim je bilo skle- 
njeno, da mora biti v Reso- 
luciji stališče, po katerem se 
bo v prvem polletju leta 1977 
izdalo zvezni zakon, ki bo do- 
ločal temi je sistema kompen 
zaci j. 

Osnutek resolucije je spre- 
menjen tudi v tistem delu, ki 
se nanaša na problematiko 
delitve dohodka. Dodan je 

stavek, v katerem je izrecno 
rečeno, da se bo z družbenimi 
dogovori in samoupravnimi 
sporazumi določilo osnove in 
merila, po katerih se bo op- 
ravljalo delitev sredstev za 
osebne dohodke na podlagi 
minulega dela. 

Precizirano je tudi stališče 
o višini obresti, tarif in cen 
za storitve bank, zavaroval- 
nih zavodov in drugih upo- 
rabnikov družbenih sredstev. 
Omenjeni dejavniki morajo 

uskladiti svoje odločitve o na- 
vedenih virih prihodka, in si- 
cer tako, da se bo zmanjšalo 

obremenitve dohodka organi- 
zacije združenega dela iz na- 
slova pogodbenih obveznosti. 

OBLIKE IN POTI ZDRUŽEVANJA INDIVIDUALNIH 
KMETIJSKIH GOSPODARSTEV 

Izmed točk Osnutka reso- 
lucije, ki jih je uskladil Od- 
bor za vprašanja združenja 
v gospodarstvu, omenjamo 
ono, katere določbe se nana- 
šajo na oblike in poti zdru- 
ževanja individualnih kmetij- 
skih gospodarstev. 

V spremenjenem besedilu je 
rečeno, da se bo z ukrepi 
vseh nosilcev ekonomske poli- 
tike ustvarjalo pogoje za učin- 
kovitejše pospeševanje svo- 
bodnega združevanja indivi- 

dualnih kmetijskih gospodar- 
stev z razvojem kmetijskega 
zadružništva, z združevanjem 
dela in sredstev z družbenim 
sektorjem in z drugimi obli- 
kami sodelovanja na dolgo- 
ročnih osnovah zavoljo na- 
daljnje modernizacije in bolj- 
šega izkoriščanja zmogljivosti, 
stalne rasti blagovne proiz- 
vodnje, produktivnosti dela 
in dohodka ter vključevanja 
v samoupravno odločanje o 
skupno ustvarjenem dohodku. 

NOVI PREDPISI 

———«—mM—  ■■ II .K . ..»■minin.u.if.i 

Boljši položaj strank in drugih udeležencev 

v upravnem postopku 

^ « Pr„ec"a9ar!'m' spremembami je težnja za racionalizacijo upravnega postopka zboljšanje položaja udeležencev v postopku in za natančnejšo določitev položaja, 
vloge in odgovornosti organov, ki vodijo postopek 

® Določbe tega zakona se nanašajo tudi na vodenje upravnega postopka v organiza- 
cijah združenega dela in drugih samoupravnih organizacijah ter skupnostih 

• Znatno širše in popolnejše se v skladu z ustavnimi rešitvami ureja uporaba jezika 
v upravnem postopku 

• Neuko stranko v upravnem postopku mora organ, ki vodi postopek, poučiti o vseh 
bistvenih vprašanjih, če pa ni pristojen za vodenje postopka, mora sam takoj od- 
stopiti predmet pristojnemu organu 

Pravosodje 

Zveznemu zboru Skupščine 
SRFJ je dostavljen v obravna- 
vo in sprejetje Predlog zako- 
na o spremembah in dopol- 
nitvah Zakona o splošnem 
upravnem postopku (AS 449), 
s katerim se veljavni Zakon 
usklajuje z Ustavo SFRJ. Pre- 
dlog vsebuje tudi nove reši- 

miiiiiiiiiiiiiiiiiii]iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii|i 
I PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DO- I 
= POLNITVAH ZAKONA O SPLOŠNEM UPRAV- = 
I NEM POSTOPKU — AS 449 
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drugi državna organi, delovne 
in druge samoupravne organi- 
zacije) ter določa, kdo je pri- 

stojen reševati spo<re o pri- 
stojnosti v upravnem sporu. 

, fcve, s katerimi se teži za ra- 
cionalizacijo upravnega posto- 
pka, zlasti z vidika zboljšanja 
položaja stranke in drugih 
udeležence v tem postopku. V 
zvezi s tem se posebej opre- 
deljuje položaj, vlogo in od- 
govornost organov, ki vodijo 
postopek (sodišča, upravni in 

VODENJE UPRAVNEGA POSTOPKA 
Novost v predlogu zakona 

je, da je določeno, da se nje- 
gove določbe nanašajo tudi 
na vodenje upravnega postop- 
ka v organizacijah združenega 
dela in drugih samoupravnih 
organizacijah ter skupnostih 
ter da so le-te dolžne v svojih 
samoupravnih aktih opredeli- 
ti ta postopek. S svojim splo- 
šnim aktom morajo jasno do- 
ločiti obveznosti in odgovor- 
nosti delavcev v medsebojnih 
razmerjih v združenem delu, 
določiti obveznosti organov 
Si samoupravnih organizacij 

ter skupnosti, da obveščajo 
skupščine družbenopolitičnih 
skupnosti o vprašanjih, ki 
imajo pomen za reševanje v 
upravnih zadevah, ter obvez- 
nosti organov, da skrbe za to, 
da neuka stranka doseže pra- 
vico ne le po procesih, tem- 
več tudi po materialnih pred- 
pisih. 

Ce se v samoupravnih organi- 
zacijah in sikupnostih odloča 
s posamičnimi samoupravnimi 
akti o uresničevanju pravic, 
obveznosti in odgovornosti 
delavcev in delovnih ljudi, pa 
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e statutom ali drugim aktom 
ni določen postopek za izdajo 
takšnih poosamičnih aktov ali 
pa je ta postopek nepopolno 
urejen, je predvideno, da se 
primerno uporabi določba te- 
ga zakona. 

Poleg organizacij združene- 
ga dela in skupnosti vodijo 
upravni postopek vsi družbe- 
ni organi, organizacije in sku- 
pnosti. ki imajo lastnost pra- 
vne osebe na ravni občine, re- 
gije, pokrajine in republike. 

Kot je določeno, so drža- 
vni organ, poslovna enota sa- 
moupravne organizacije in 
skupnosti, naseljeni kraj ali 
skupina oseb, ki nimajo la- 
stnosti pravne osebe, lahko 
stranke, če so lahko nosilci 
pravic in obveznosti, o kate- 
rih se odloča v upravnem po- 
stopku. 

Stranka je lahko tudi sin- 
dikalna organizacija, če se 
ujoraivni postopek nanaša na 
pravico ali pravni interes 

UPORABA JEZIKOV 
V predlogu zakona se pre- 

cej širše in popolneje v skla- 
du z ustavnimi rešitvami 
ureja uporabo jezikov v 
upravnem postopku. Določeno 
je, da se upravni postopek 
vodi v jeziku narodov in na- 
rodnosti Jugoslavije, v skla- 
du a Ustavo SFRJ, ustavami 
republik in ppkrajni, zakoni, 
statuti občin in samoupravni- 
mi splošnimi akti samouprav- 
nih organizacij in skupnosti v 
skladu s statutom. 

Državljani Jugoslavije, pri- 
padniki narodov in narodno- 
sti Jugoslavije imajo pravico, 
da kot stranke in drugi ude- 
leženci v postopku upora- 
bljajo svoj jezik v skladu z 
zakonom, statutom občine in 

delovnih ljudi v samouprav- 
ni organizaciji in skupno- 
sti. 

V primeru, če zahtevek vlo- 
ži ali se v postopku pojavi 
procesno nesposobna stranka, 
mora organ ugotoviti, ali ji je 
določen zakonski zastopnik. 
Ce stranika nima zakonskega 
zastopnika, ji mora organ 
kot procesno nesposobni 
stranki določiti začasnega 
zastopnika dokler se ji ne do- 
loči zakonskega zastopnika in 
dokler ta ne prevzame zasto- 
panja procesno nesposobne 
stranke. 

Ce samoupravna organiza- 
cija ali skupnost nima za- 
konskega zastopnika, pred- 
stavnika ali pooblaščenca, ji 
organ, ki vodi postopek, dolo- 
či začasnega zastopnika, pra- 
viloma izmed uradnih oseb 
samoupravne organizacija ali 
skupnosti, o čemer nemudo- 
ma obvesti organizacijo ali 
Skupnost. 

samuopraivnim splošnim ak- 
tom v skladu s statutom. Ce 
se postopek ne vodi v jeziku 
stranke, ji je organ dolžan 
omogočiti, da spremlja potek 
postopka v svojem jeziku. Or- 
gan bo poučil stranko ali 
drugega udeleženca o uporabi 
jezika v postopku, v zapisnik 
pa se bo zabeležilo, ali je 
stranka ali drugi udeleženec 
poučen o tej pravici. Vneslo 
se bo tudi njegovo izjavo v 
zvezi z danim poukom. 

Stranka in drugi udeleženci 
v sporu, ki niso državljani 
SFRJ in ki ne znajo jezika, v 
katerem se vodi postopek, 
imajo pravico spremljati po- 
tek postopka po tolmaču. 

ga organa dolžna opozoriti 
vložnika glede tega in ga na- 
potili k organu, ki je pristojen 
za sprejem. Ce organ dobi po 
pošti vlogo, ki je ni pristojen 
sprejeti, pa je jasno, kateri 
organ je za to pristojen, jo je 
dolžan nemudoma poslati or- 
ganu, kateremu jo je treba 
dostaviti, ter o tem obvestiti 
stranko. 

Dalje je v predlogu zakona 
predvideno, da se lahko osebo, 
ki ji je bilo vabilo osebno 
dostavljeno, pa se na vabilo 
ne odzove in izostanka ne 
opraviči, lahko privede, poleg 
tega pa se jo lahko kaznuje 
z denarno kaznijo do 500 di- 
diinarjev. 

Ce sta v postopku udeleženi 
dve ali več strank z nasprotni- 
mi interesi, mora stranka, ki 
je izzvala postopek, pa je 
končan v njeno škodo, na- 
sprotni stranki povrniti opra- 
vičene stroške, ki so nastali 
s sodelovanjem v postopku. 
Ce je v takšnem primeru kate- 
ra od strank delno uspela s 
ODLOČBE IN PRITOŽBE 

V Predlogu zakona je pred- 
pisano, da je organ, ki vodi 
postopek, dolžan izdati odlpč- 
bo samostojno v okviru za- 
konskih pooblastil. Zatem se 
podrobno ureja, kdo je pri- 
stojen podpisovati odločbe v 
upravnem postopku. Določeni 
so tudi roki, v katerih mora- 
jo osebe, organizacije združe- 
nega dela in družbeni organi 
vložiti pritožbo. 

Upoštevajoč izkušnje iz do- 
sedanje upravne prakse v zve- 
zi s pritožbo se uvaja načelo, 
da se pritožbo pošlje pravilo- 
ma prvostopenjskemu organu. 
Prvostopenjskemu organu pa 
je določen 15-dnevni rok, v 
katerem mora poslati pritož- 
bo drugostopenjskemu orga- 
nu. podrobneje je opredelje- 
na obveznost drugostopenjs- 
kega organa, da v odločbi, s 
katero odpravi prvostopenjs- 
ko odločbo, navede prvosto- 
penjskemu organu, v katerem 
pogledu je tireba dopolniti po- 
stopek in določi 30-dnevni 
rok, v katerem mora prvo- 

svojim zahtevkom, Je dolžna 
nasprotni stranki povrniti 
stroške sorazmerno delu svo- 
jega zahtevka, s katerim ni 
uspela. 

Zahtevek za nadomestilo 
vseh teh stroškov je treba vlo- 
žiti pravočasno, tako da lahko 
organ, ki vodi postopek, o 
zahtevku odloči v odločbi. V 
nasprotnem primeru stranka 
izgubi pravico do nadomestila 
storškov. 

Ce se postopek uvede na za- 
htevo stranke, pa je mogoče 
z gotovostjo predvidevati, da 
bo povzročil posebne izdatke 
v gotovini (za ogled, izveden- 
sko delo, prihod prič ipd.), 
lahko organ, ki vodi postopek, 
zahteva od stranike vnaprejš- 
nji polog potrebnega zneska 
za kritje stroškov. V primeru, 
če stranka ne položi tega znes- 
ka, lahko organ odstopi od 
izvajanja teh dokazov ali us- 
tavi postopek, razen če nada- 
ljevanje postopka narekuje 
javni interes. 

stopenjski organ izdati novo 
odločbo. 

Upravni postopek, ki je bil 
končan z odločbo, je mogoče 
obnoviti v naslednjih prime- 
rih: če se zve za nova dejstva; 
če je odločba izdana na pod- 
lagi lažnega dokumenta ali la- 
žne izjave priče ali izvedenca 
če odločba temelji na sodbi, 
ki je bila izdana v kazenskem 
postopku ali v postopku o 
gospodarskem prestopku; če 
je bila odločba, ki je za 
stranko ugodna, izdana na po- 
dlagi neresničnih navedb 
stranike, katere so organ, ki je 
vodil postopek, spravile v 
zmoto; če je pri izdaji odloč- 
be sodelovala uradna oseba, 
ki bi morala biti po zakonu 
izločena itn. 

Na koncu predlaganih spre- 
memb in dopolnitev je dolo- 
čeno, da naj bi se ta zakon 
uporabljalo od 1. julija 1977 
dalje, ker se sodi, da je to 
realen rok, v katerem je mo- 
goče opraviti vse potrebno za 
njegovo izvajanje. 

POENOSTAVITEV POSTOPKA 

S predlogom zakona se po- 
enostavlja postopek v razme- 
rjih pristojnih oorganov in 
stranke. Določena je namreč 
obveznost organa, ki je pri- 
stojen za sprejem vloge (za- 
htevka, predloga, prošnje, pri- 
tožbe, ugovora) ali ustmenega 
sporočila, da sprejme vlogo 

ali zapisniško zaznamuje ust- 
meno sporočilo in da stran- 
ko napoti k pristojnemu or- 
ganu oziroma sodišču v odlo- 
čanje. 

V primeru, če organ ni pri- 
stojen za sprejem pismene 
vloge oziroma sporočila na 
zapisnik, je uradna oseba te- 



Daljši vračilni rok kreditov za škode zaradi 

elementarnih nesreč 

• Krediti, ki jih je Narodna banka Jugoslavije dala poslovnim bankam za dajanje po- 
trošniških kreditov osebam, ki so utrpele škodo zaradi elementarnih nesreč, je tre- 
ba vrniti v treh letih (za industrijsko blago) oziroma desetih letih (za gradbeni ma- 
terial) 

Denarno-kreditni sistem 

Delgati v Zboru republik in 
pokrajin bodo v kratkem ob- 
ravnavali Osnutek zakona o 
določanju vračljivih rokov za 
kredite, dane poslovnim ban- 
kam za saniranje škod zaradi 
elementarnih nesreč (AS 448), 
ki ga je Zvezni izvršni svet, 
poslal Skupščini SFRJ v ob- 
ravnavo in sprejetje. 

Z Osnutkom zakona se do- 
loča vračilne roke za kredite, 
ki jih je Narodna banka Ju- 
goslavije odobrila poslovnim 
bankam prek narodnih bank 
republik in narodnih bank 
avtonomnih pokrajin v obliki 
začasnih posojil iz sredstev 

primarne emisije. Ti krediti 
so namenjeni za dajanje po- 
trošniških kreditov občanom, 
ki so utrpeli škodo zaradi 
elementarnih nesreč. 

V tem smislu je izdal Zve- 
zni izvršni svet sredi 1. 1976 
Odlok o dajanju potrošniških 
kreditov. S tem Odlokom je 
predvideno, da smejo banke 
dajati potrošniške kredite za 
nakup industrijskega blaga z 
vračilnim rokom do treh let 
in za nakup gradbenega ma. 
teriala z vračilnim rokom do 
desetih let prizadetem osebam 
z območja, ki ga določi pri- 
stojni organ republike oziro- 
ma pokrajine. 

Dalje je z Odlokom dolo- 
čeno, da smejo banke dajati 
potrošniške kredite za sanira- 
nje škod, nastalih zaradi ele- 
mentarnih nesreč v 1. 1975 
in od 1976 do dneva uvelja- 
vitve odloka, glede katerih 
Zvezni izvršni svet ni izdal 
posebnega odloka o pogojih 
za dajanje potrošniških kre 
ditov. 

Ker gre za kredite, ki, se 
jih za razloček od obstoje- 
čega sistema potrošniških 
kreditov sme dajati z daljši- 
mi vračilnimi toki (tri in 
deset let), je glede na raz- 
položljiva sredstva bank po- 
trebno tudi večje angažira- 
nje sredstev. Zato je Narod- 
na banka Jugoslavije na pod- 
lagi dopolnitve Temeljev 
skupne kreditno-monetarne 
politike v 1. 1976 določila za 
te namene poslovnim ban- 
kam kredite iz primarne e- 
misije v obliki začasnega po- 
sojila v skupnem znesku 
1.150 milijonov dinarjev. 
Obrestna mera za te kredi, 
te je 1,5 odstotka, s pogo- 

jem, da poslovne banke za 
te kredite ne zaračunavajo 
več kot 2 odstotne letne o- 
bresti. 

Omenjeni znesek kreditov 
je dan za potrošniške kredi- 
te za saniranje škod, nasta- 
lih zaradi elementarnih ne- 
sreč v 1. 1976, osebam z ob- 
močja določenih občin v SR 
Makedoniji, SR Hrvatski, SR 
Srbiji, SAP Kosovo in SAP 
Vojvodini. 

Ker so omenjeni krediti 
Narodne banke Jugoslavije 
dani poslovnim bankam z 
vračilnim rokom do treh me- 
secev, občanom pa so dani 
iz teh sredstev potrošniški 
krediti z vračilnim rokom treh 
oziroma desetih let, se je po- 
kazala potreba po uskladit- 
vi rokov glede teh kreditov. 
Zato je z Osnutkom tega 
zakona določeno, da bodo po- 
slovne banke odplačevale kre- 
dite v enakih rokih. O tem 
bodo narodne banke repub. 
lik in narodne banke avto- 
nomnih pokrajin sklenile po- 
godbe s poslovnimi bankami. 
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I OSNUTEK ZAKONA O DOLOČANJU VRAČIL- | 
i NIH ROKOV ZA KREDITE, DANE POSLOVNIM 1 
I BANKAM ZA SANIRANJE ŠKOD ZARADI ELE- f 
I MENTARNIH NESREČ — AS 148 | 
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Dodatna obratna sredstva za gospodarstvo Kosova 

• Narodna banka Jugoslavije bo do I. 1980 odstopila od primarne emisije v trajno 
uporabo 1,6 milijarde dinarjev za zagotovitev trajnih obratnih sredstev gospodar- 
stva Kosova 

• Z dodatnimi sredstvi je treba izboljšati položaj gospodarstva in zagotoviti rast 
družbenega proizvoda Kosova, ki je predvidena v srednjeročnem planu 

• Namen teh sredstev bo podrobneje določil pristojni organ SAP Kosovo 

V delovnih telesih Zbora 
republik in pokrajin Skup- 
ščine SFRJ bo v kratkem na 

dnevnem redu Osnutek za- 
kona o načinu zagotavljanja, 
obsegu in namenih dodatnih 

IIIUIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIH   

OSNUTEK ZAKONA O NAČINU ZAGOTAVLJA- 
NJA, OBSEGU IN NAMENIH DODATNIH OB- 
RATNIH SREDSTEV ZA KREDITIRANJE GOSPO- 
DARSTVA NA OBMOČJU SAP KOSOVO — AS 452 

llllllllllllllllllllliiljlNIlllllllllilillllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllilllMIlllllllillllllllllllll 

»bratnih sredstev za krediti- 
ranje gospodarstva na ob- 
močju Socialistične avtonom- 
ne pokrajine Kosovo (AS 
±52). V skladu s poslovnikom 

Zbora se bodo o zadevnem 
besedilu pred tem izjavile 
skupščine vseh republik in 
pokrajin. 

I TRAJNA UPORABA DODATNIH SREDSTEV 
V Osnutku zakona je pred. 

videno, da se bo gospodarst- 
vo na območju SAP Kosovo 
dodatno kreditiralo za ob- 

ratna sredstva v obdobju od 
1. 1977 do 1980 z 1,6 milijar- 
de dinarjev. S tem bi se 
zboljšalo položaj in delež 
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SAP Kosovo v primarni emi- 
siji Narodne banke Jugosla- 
vije. Sredstva naj bi se da- 
jalo organizacijam združene- 
ga dela s posredovanjem Na- 
rodne banke Kosova in po- 
slovnih bank, in sicer v šti- 
rih delih — po 400 milijonov 
dinarjev vsako leto. Krediti 
so namenjeni za obratna 
sredstva delovnih organiza- 
cij, podrobneje pa bo vsako 
leto določil namene pristoj- 
ni organ SAP Kosovo v skla- 
du s srednjeročnim planom 
razvoja in letno resolucijo 
o ekonomskem in socialnem 
razvoju SAP Kosovo. 

S posebno določbo v Os- 
nutku zakona je določeno, 
da se ta sredstva odstopa 
delovnim organizacijam — 

V obrazložitvi Osnutka za- 
kona je podčrtano, da je 
permanentno pomanjkanje 
trajnih obratnih sredstev v 
gospodarstvu SAP Kosova 
povzročilo mnogo problemov. 
Kosovsko gospodarstvo iz 
objektivnih razlogov ni mog- 
lo do konca 1. 1975 zagoto- 
viti 2227 milijona dinarjev 
trajnih obratnih sredstev za 
normalno poslovanje. To je 
za 42,7 odstotka manj kot 
tenjajo zakonski predpisi, do 
30. junija letos pa je ta pro- 
cent narasel celo na 50,7 od- 
stotka. 

Izvor teh problemov je niz- 

uporabnikom kredita v traj- 
no rabo s pogojem, da se 
jih knjigovodsko vodi kot 
poseben vir financiranja 
trajnih obratnih sredstev. Na 
enak način se odstopa or- 
ganizacijam združenega dela 
tudi že izkoriščena sredstva, 
ki so bila svoječasno dana 
s krediti na podlagi skupne 
kreditno-monetarne politike 
za 1. 1975 in 1976. 

Na sredstva, ki so po tem 
zakonu odstopljena iz pri- 
marne emisije, bodo organi- 
zacije združenega dela pla- 
čevale Narodni banki Jugo- 
slavije za britje njenih stro- 
škov 3 odstotne letne obresti, 
dokler ne bo s posebnim 
zakonom določeno, da se jih 
preneha plačevati. 

ka akumulativnost gospodar- 
stva, prezadolženost in fi- 
nanciranje s sposojenimi 
sredstvi, kot tudi visoki stro- 
ški odplačevanja, kar sicer 
veže iniciative za širše posle 
zlasti v dejavnostih, ki imajo 
prednost v razvoju. Stiska 
je še toliko večja spričo te- 
ga, ker po zakonu tiste or- 
ganizacije, ki nimajo obrat- 
nih sredstev, ne morejo do- 
biti niiti investicijskih kredi- 
tov. 

Vendar je iz podatkov raz; 
vidno, da si organizacije 
združenega dela v SAP Ko- 
sovo prizadevajo za laistoo fi- 

nanciranje obratnih sredstev. 
Vseeno je naivzoča težnja za 
zmanjševanjem dolgoročnih 
kreditov, vtem ko kratko- 
ročni bančni krediti kažejo 
izredno naglo rast. Tako v 
celotnem financiranju gospo- 
darjenja zavzemajo domi- 
nantno pozicijo tuja sred- 
stva, kar pomeni, da je ko- 
sovsko gospodarstvo reMtavrao 

Tako velike obveznosti ob- 
remenjujejo dohodek gospo- 
darstva SAP Kosova. V letu 
1975 so bile te obveznosti 
npr. za 9 odstotkov večje od 
vsote neto osebnih dohodkov. 
Za zapadla odplačila in obre- 
sti za kredite gre 28 odstot- 
kov družbenega proizvoda 
gospodarstva oziroma okrog 
33 odstotkov njegovega celot- 
nega dohodka aLi okrog 63 
odstotkov od vsote neto 
osebnih dohodkov delavcev v 
gospodarstvu. Celotnemu go- 
spodarstvu Kosova ostane po 
poravnavi vseh obveznosti sa- 
mo 523 milijonov dinarjev, 
ta vsota pa je premajhna, da 
bi krili tudi neplačane obro- 
ke za investicijske kredite. 

V srednjeročnem planu je 
predvideno, da bo stopnja 
rasti družbenega proizvoda 
SAP Kosovo za 6 odstotkov 
večja od jugoslovanskega po- 
prečja. Družbeni proizvod 
kosovskega gospodarstva naj 
bi naraščal torej po popreč- 

bolj zadolženo kot gospodar- 
stvo drugih republik in SAP 
Vojvodine. To je hkrati raz- 
log, da organizacije združe- 
nega dela prihajajo v finan- 
čne težave, plačujejo sodne 
stroške, kazenske obresti, 
poleg tega pa tudi, da se ne- 
redno oskrbujejo z repro- 
dukcijskim materialom. 

ni letni stopnji 9 odstotkov 
v primerjavi s predhodnim 
obdobjem. Za to bi bilo tre- 
ba do konca 1. 1980 zagotovi- 
ti, da se bodo trajna obrat- 
na sredstva povečala za 6,7 
milijarde dinarjev oziroma -t 
upoštevajoč sredstva, ki jih 
ni bilo po zaključnem raču- 
nu za 1. 1975 — za 8,9 mili- 
jarde dinarjev. 

Sredstva, ki se jih zagotav- 
lja po tem zakonu, pomeni- 
jo 18 odstotkov od omenjene 
vsote, dodeljuje pa se jih iz 
primarne emisije na podlagi 
zaveze v Družbenem planu 
Jugoslavije, »da se bo s po- 
sebnimi in dopolnilnimi uk- 
repi ustvarjalo družbene in 
materialne pogoje za uresni- 
čevanje predvidene stopnje 
rasti družbenega proizvoda 
SAP Kosova«. Gre za 0,5 od- 
stotka sredstev primarne 
emisije, in ta sredstva po- 
menijo minimalni znesek po- 
trebnih dodatnih obratnih 
sredstev za plansko obdobje. 

PREZADOLŽENOST GOSPODARSTVA KOSOVA 

SREDSTVA IZ PRIMARNE EMISIJE 

Srebrni kovanci po 100 in 200 dinarjev  

• Takšne kovance bo izdajala Narodna banka Jugoslavije enkrat ali dvakrat letno ob 
jubilejnih dogodkih, ki imajo poseben pomen za narode in narodnosti Jugoslavije 

Zvezni izvršni svet je do- 
stavil Skupščini SFRJ, ki po 
Zakonu o Narodni banki Ju- 
goslavije in enotnem mone-' 
taimem poslovanju narodnih 
bank republik in avtonomnih 
pokrajin odloča o izdaji no- 
vih vrst bankovcev in kovan- 
cev, Predlog odldka o izda- 
janju srebrnih kovancev po 
100 dinarjev in po 200 di- 
narjev (AS 447). 

Po tem odloku naj bi Na- 
rodna banka Jugoslavije iz- 

dajala srebrne kovance po 
100 in po 200 dinarjev, in 
sicer ob dogodkih, ki imajo 
poseben pomen za narode in 
in narodnosti Jugoslavije. 
Ob vsaki določeni priložno- 
sti in v soglasju z Zveznim 
izvršnim svetom naj bi Na- 
rodna banka sprejela sklep 
o ustreznih osnovnih obelež- 
jih teh kovancev. 

Kovanci po 100 in 200 di- 
narjev bi bili nadaljevanje 
serije naših srebrnikov, ker 

je Narodna banka Jugoslavi- 
je že 1. 1966 ob 25. oblet- 
nici II. zasedanja AVNOJ iz- 
dala jubilarne srebrnike po 
20 in 50 dinarjev. 

Doslej se Narodna banka 
Jugoslavije sicer ni sistema- 
tično in kontinuirano ukvar- 
jala z izdajanjem omejenih 
emisij kovancev, s katerimi 
bi zaznamenovali pomembne 
zgodovinske, kulturne in 
druge dogodke in ki bi imeli 
značaj numizmatičnega de- 
narja. Izjemo pomenijo jubi- 
laimi zlatniki in srebrniki, 
izdani 1. 1968, dalje kovanci 
po 5 in 2 dinarja, izdani 
1. 1970 z oznakama FAO in 
FIAT PANIS, ter kovanci po 

5 dinarjev, izdani 1. 1975 ob 
30. obletnici zmage nad fa- 
šizmom. 

Glede na to, da se za ju- 
bilarne kovance zanimajo 
numizmatiki, se sodi, da bi 
bilo koristpo, če bi Narodna 
banka Jugoslavije začela red- 
no izdajati' eno ali dve emi- 
siji srebrnikov na leto, ki 
bi bili zakonito plačilno 
sredstvo. Jubilarne dogodke, 
ob katerih bi Narodna ban- 
ka Jugoslavije izdajala sre- 
brnike, bi določal Zvezni 
izvršni svet po predlogu sve- 
ta guvernerjev potem, ko bi 
si priskrbel mnenje Zvezne- 
ga komiteja za znanost in 
kulturo. 

  IMUNIH 

I PREDLOG ODLOKA O IZDAJANJU SREBRNIH | 
1 KOVANCEV PO 100 DINARJEV IN PO 200 Dl- | 
I NARJEV — AS 447 | 
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Zagotovljena bodo obratna sredstva za železnice 

• Cilj nove zakonske rešitve je zboljšati ekonomski položaj železniških transportnih 
organizacij, ki imajo zdaj velike poslovne izgube 

# Železniškim transportnim organizacijam združenega dela bo s krediti zagotovljena 
milijarda dinarjev za obratna sredstva 

® Vračilni rok kreditov, ki jih daje Narodna banka Jugoslavije prek narodnih bank 
republik in pokrajin je osem let, obrestna mera pa 6,5% 

Da bi v skladu z določ- 
bami Resolucije o skupni po- 
litiki ekonomskega in social- 
nega razvoja Jugoslavije v 
1. 1976 zagotovili obratna 
sredstva za potrebe železni- 
ških transportnih organizacij 
združenega dela, bo Narodna 
banka Jugoslavije prek na-, 
rodnih bank republik in av- 
tonomnih pokrajin v 1. 1977 
odobrila bankam kredit v 
skupnem znesku ene milijar- 
de dinarjev, ki ga bodo ban- 

Kot kažejo analize, so za 
ekonomski položaj jugoslo- 
vanskih železnic značilne stal- 
ne poslovne izgube, nelikvid- 
nost in zadolženost. To nega- 
tivno odseva v materialnem 
položaju delovnih ljudi, v 
razvoju samoupravnih in do- 
hodkovnih odnosov, kakor tu- 
di v kakovosti storitev, ki 
jih železnica nudi gospodar- 
stvu In prebivalstvu. 

Zavoljo stalnih poslovnih' 
izgub, pomanjkanja obratnih 
sredstev in nerešenega vpra- 

ke dale za obratna sredstva 
tem organizacijam. 

To je poglavitna določba 
Osnutka zakona o dajanju 
kreditov za obratna sredstva 
železniškim transportnim or- 
ganizacijam združenega dela 
(AS 455), ki ga je Zvezni 
izvršni svet poslal Skupščini 
SFRJ v obravnavo. Sprejetje 
tega zakonskega predpisa je 
v pristojnosti Zbora repub- 
lik in pokrajin. 

šanja financiranja programa 
modernizacije železniške tran- 
sportne organizacije združe- 
nega dela niso zmožne izpol- 
njevati ne obveznosti iz te- 
koče reprodukcije, niti ob- 
veznosti iz programa razvo- 
ja. Nizka stopnja reproduk- 
cijske sposobnosti (najnižja 
v državi) jim ne zagotavlja 
niti enostavne reprodukcije 
sredstev. Tudi njihova stop- 
nja akumolativnosti je naj- 
nižja v gospodarstvu (stop- 
nja v gospodarstvu je znaša- 

la 1. 1974 6,7 odstotka, pri 
železnicah pa le 0,1 odst). 

Na ekonomski položaj in 
poslovanje železniških trans- 
potrnih organizacij združene- 
ga dela posebno negativno 
vpliva tudi stalno pomanjka- 
nje obratnih sredstev za te- 
kočo reprodukcijo. Ta pro- 
blem je še toliko bolj izra- 
zit, ker železniške transport- 

Predlagane rešitve, ki jih 
vsebuje Osnutek zakona, naj 
bi zboljšale ekonomski polo- 
žaj železniških transportnih 
organizacij združenega dela 
in ustvarile pogoje za renta- 
bilnejše poslovanje. 

Ker ima dejavnost železni- 
ških transportnih organizacij 
splošen pomen za jugoslovan- 
sko gospodarstvo, se je pri- 
šlo do sklepa, da je treba 
vprašanje njihovih obratnih 
sredstev reševati iz sredstev 
primarne emisije, iz katere 
naj bi dali v 1. 1977 dolgo- 
ročne kredite z vračilnim ro- 
kom osmih let in ob obrest- 
ni meri, ki ne more biti 
večja od 6,5 odstotka letno. 
Plačilo prvega obroka zapa- 
de 15. marca 1980. 

V Osnutku je določeno, da 
železniške transportne orga- 

ne organizacije združenega 
dela stalno poslujejo z izgu- 
bami, pa zategadelj ne mora- 
jo izločati sredstev za te na- 
mene. 

Po podatkih, ki so na raz- 
polago, primanjkuje za te- 
kočo reprodukcijo v železni- 
škem prometu nad milijar- 
do dinarjev obratnih sred- 
stev. 

nizacije združenega dela do- 
ločijo, prek katerih bank bo- 
do dobile te kredite. Tako 
je določeno zategadelj, ker 
naj bi kredite odobravale na- 
rodne banke republik in na- 
rodne banke avtonomnih po- 
krajin, organizacije železni- 
ških transportnih organizacij 
združenega dela pa se regi- 
onalno ne ujemajo z območ- 
ji republik oziroma pokrajin. 

V Osnutku zakona je dolo- 
čeno tudi, da se zneske kre- 
ditov, ki naj jih dobijo po- 
samezne organizacije, določi 
s samoupravnim siporaau- 
mom, ki ga bodo železniške 
transportne organizacije zdru- 
ženega dela sklenile med se- 
boj v okviru Skupnosti ju- 
goslovanskih železnic. Osno- 
va za določitev zneska kre- 
dita bo obseg dela iz 1. 1975, 
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Dodatna vloga Jugoslavije za poslovanje 

Afriškega sklada za razvoj   

9 V proračunih federacije v naslednjih treh letih bo zagotovljeno 60 milijonov dinar- 
jev za dodatno vlogo Jugoslavije pri prvem splošnem dopolnjevanju Afriškega 
sklada za razvoj 

• Članstvo Jugoslavije v Afriškem skladu za razvoj omogoča našim gospodarskim 
organizacijam, da sodelujejo pri izvajanju projektov, ki jih financira Sklad ali dru- 
ge podobne institucije 

Jugoslavija je olanica- 
ustanoviteljica Afriškega skla- 
da za razvoj, ki je bil usta- 
novljen julija 1. 1973. Usta- 
noviteljska vloga naše drža- 
ve v Skladu znaša okrog 2,2 
milijarde dolarjev, sredstva 
pa so zagotovljena na podla- 
gi Zakona o zagotavljanju 
sredstev federacije za včlani- 
tev SFRJ v Afriški sklad za 
razvoj. 

Od ustanovitve Sklada je bi- 
lo opravljeno eno izredno 
splošno povečanje njegovih 
sredstev v 1. 1975, ki krije 
prvo obdobje njegovega po- 
slovanja od 1. 1973 do 1975. 
Jugoslavija je pri tem sode- 
lovala z okrog 1,1 milijona 
dolarjev, tako da njena celot- 
na vloga znaša zdaj okrog 
3,3 milijona dolarjev. 

Sredstva, ki so jih države 
članice Afriškega sklada za 
razvoj vpisale na račun za- 
četnih vlog in izrednega po- 
večanja, niso bila zadostna, 

da bi se v celoti krilo po- 
trebe . po sredstvih v prvem 
obdobju poslovanja Sklada. 
Zato je Svet guvernerjev 
Sklada po daljših pogajanjih 
sprejel februarja 1. 1976 re- 
solucijo o prvem splošnem 
dopolnjevanju sredstev Skla- 
da, potrebnih za drugo ob- 
dobje poslovanja od 1. 1976 
do 1978. 

Da bi se zagotovilo potreb- 
na sredstva, s katerimi bi na- 
ša država sodelovala pri po- 
slovanju Sklada v omenjenem 
obdobju, je Zvezni izvršni 
svet poslal Skupščini SFRJ 
v obravnavo Osnutek zakona 
o zagotavljanju sredstev fede- 
racije za dodatno vlogo SFRJ 
v Afriški sklad za razvoj (AS 
450). Sprejetje tega zakonske- 
ga predpisa je v pristojnost; 
Zbora republik in pokrajin. 

V Osnutku zakona je do- 
ločeno, da se -v proračunih 
federacije za 1. 1977, 1978 in 
1979 zagotovi sredstva v skup- 
nem znesku 60 milijonov di- 

narjev, katera naj bj se v 
enateih letnih zneskih vplača- 
lo za prvo splošno dopolnje- 
vanje sredstev Sklada. To us- 
treza znesku 3,3 milijona 
dolarjev, kar pomeni, da naj 
bi se dosedanja vloga Jugo- 
slavije podvojila. 

V sporazumu o ustanovit- 
vi Afriškega sklada za raz- 
voj ni izrecno določeno, v 
katerih valutah so plačljive 
dodatne vloge držav članic, 
vendar se vloge prikazuje v 
obračunskih enotah z določe- 
no veljavo v zlatu. Sklad je 
uvrstil jugoslovanski dinar v 
skupino valut, ki jim je pa- 
riteto določil po obračunski 
enota. Že pri tretjem obro- 
ku začetne vloge ga je spre- 
jel kot plačilno valuto, čeprav 
je v Sporazumu predvideno, 
da se začetne vloge plača v 
konvertibilnih valutah. S pla- 
čevanjem v dinarjih se je na- 
daljevalo tudi pri vplačilu na- 
šega izrednega prispevka in 
domnevati je, da bo najbrž 
tako tudi pri vplačilu tega 
prispevka. 

Afriški sklad za razvoj je 
do 31. decembra 1975 zbral 
na račun vlog od držav čla- 
nic in si zagotovil za poslo- 
vanje 147,6 milijona dolar- 

jev. V tem prvem poslov- 
nem obdobju je Sklad odo- 
bril 40 posojil za financira- 
nje projektov in študij v 20 
afriških državah, v skupnem 
znesku 140 milijonov dolar- 
jev. Prednost je bila dana 
posojilom za najmanj razvi- 
te afriške države, in sicer zla- 
sti za financiranje projektov 
na področju kmetijstva in in- 
frastrukture. 

Članstvo naše države v 
Afriškem skladu za razvoj 
omogoča domačim organiza- 
cijam združenega dela s pod- 
ročja gospodarstva, da sode- 
lujejo na licitacijah za pro- 
jekte, ki jih finanoira Sklad, 
kot tudi v primerih, ko tak- 
šne projekte finanoira Sklad 
skupaj z Mednarodno banko 
za obnovo in razvoj, arab- 
skimi bankami in skladi. Ta- 
ko je jugoslovanskemu pod- 
jetju »Partizanski put« iz 
Beograda na licitaciji pover- 
jen posel izvajanja del na 
cesti Gedaref—Kasala v Su- 
danu v skupni vrednosti 42,5 
milijona dolarjev. Pri finan- 
ciranju tega projekta skupno 
nastopajo Afriški sklad za 
razvoj, Arabski sklad za eko- 
nomski in družbeni razvoj 
Afrike in sudanska vlada. 
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Obvezna evidenca vseh oblik znanstvenega, 

kulturnega in tehničnega sodelovanja s tujino 

O Evidenca na teh področjih sodelovanja s tujino bo vodena po enotni metodologiji, 
temeljila pa bo na podatkih, ki imajo pomen za vso državo 

• Obvezno je prijavljanje in registracija podatkov o podlagi, subjektih, oblikah, pred- 
metu, virih financiranja in doseženih rezultatih sodelovanja s tujino na teh področjih 

• Z enotnim sistemom evidentiranja na področju znanstvenega, kulturno-prosvetne- 
ga in tehničnega sodelovanja, bo mogoče prispevati k boljšemu planiranju, usmer- 
janju in vodenju tega sodelovanja 

PODATKI, KI JIH JE TREBA EVIDENTIRATI Delegati v Zveznem zboru 
bodo v kratkem obravnavali 
Predlog za izdaijo zakona o 
vodenju evidence na področju 
znanstvenega, kultumopro- 
svetnega in tehničnega sode- 
lovanja s tujino, z Osnutkom 
zakona (AS 454), ki ga je 
Zvezni izvršni svet dostavil 
Skupščini SFRJ v obravnavo 
in sprejetje. 

Evidence o znanstvenem, 
kulturno-prosvetnem in tehni- 
čnem sodelovanju s tujino se 
doslej ni sistematično iavaja- 
lo, niti nd bito vodenje na 
ustrezen način urejeno. Ni 
vodena po enotni metodologi- 
ji, kar povzroča težave in 
probleme pri uresničevanju 
tega sodelovanja, ki je sicer 

Spričo teh razlogov se pred- 
laga izdajo novega zakona, s 
katerim naj bi določili ob- 
veznost pripravljanja in regi- 
stracije določenih wst, nači- 
nov in oblik znanstvenega, 
kulturno-prosvetnega in te- 
hničnega sodelovanja s tujino. 
Osnutek določa, za katere po- 
datke, ki so pomembni za vso 
državo, se vodi evidenco po 
enotni metodologiji. S tak- 
šnim sistemom evidentiranja 
se bo zagotavilo pregled nad 
omenjenimi podatki, kar bo v 
prid planiranju, usmerjanju in 
vodenju tega sodelovanja. 
Tako se bomo izognili vzpo- 
redju nesmotrnemu za- 
pravljanju dela, znanja in 
sredstev ter uveljavili inte- 
rese samozaščite. 

zelo važna komponenta zuna- 
njepolitične aktivnosti Jugo- 
slavije in važen element na- 
šega družbenoekonomskega 
razvoja. 

Dejstvo, da ni evidence o 
omenjenem sodelovanju, ki 
poteka prek samoupravnih 
organizacij in skupnosti ter 
organov družbenopolitičnih 
skupnosti, negativno vplivala 
na vsebino in učinke tega so- 
delovanja. 
Zategadelj je treba tudi se- 
danja nezadostna organizira- 
nost v dobršni meri posledi- 
ca pomanjkanja ustrezale evi- 
dence oziroma potrebnega 
pregleda nad izvajanjem tega 
sodelovanja. 

Osnutek določa, da je evi- 
dentiranje znanstvenega, kul- 
turno - prosvetnega in tehnič- 
nega soidedovanja s tujino ob- 
vezno za organizacije združe- 
nega dela in druge samoup- 
ravne organizacije in skupno- 
sti, družbenopolitične skup- 
nosti in. njihove organe. Za- 
devno obveznost ima tudi 
vsak državljan Jugoslavije, ki 
takšno sodelovane izvaja mi- 
mo organizacij združenega 
dela in samoupravnih organi- 
zacij ter Skupnosti (ustrezne 
podatke mora dostaviti pri- 
stojnemu organu v republi- 
kah in pokrajinah ter jih ob- 
veščati o tem sodelovanju). 
Na ta način je uporaba do- 
ločb zakona razširjena na vse 
možne subjekte na teh pod- 
ročjih sodelovanja s tujino. 

Evidenco glede omenjenih 
oblik sodelovanja se vodi o 
podatkih, ki so pomembni za 
vso državo, in sicer v teme- 
ljih, ki vsebujejo naziv med- 
narodne pogodbe in posamič- 
nih pogodb, na podlagi kate- 
rih se izvaja to sodelovanje, 
kot tudi naziv akta, ki je bil 
sklenjen med subjekti sode- 
lovanja: o subjektih, ki izva- 
jajo to sodelovanje, vsebujejo 
pa naziv in sedež nosilca so- 
delovanja v Jugoslaviji in v 
tujini; o predmetu in oblikah 
sodelovanja, ki se nanašajo 
na znanstvena raziskovanja, 
izmenjavo in specializacijo 
strokovnjakov, mednarodne 
sestanke v državi in tujini, 
strokovno izpopolnjevanje, 
študijska bivanja, izmenjajo 
in uporabo znanstvene, teh- 
nične in druge dokumentaci- 
je ter kulturnih dobrin, šola- 
nje, gostovanja, zaščito avtor- 
skih. pravic, udeležbo pri de- 
lu mednarodnih organizacij, 

NAČIN EVIDENTIRANJA 
Organizacije, skupnosti in 

organi na ravni federacije bo- 
do dostavljale evidenco o 
vseh naštetih podatkih Zve- 
znemu zavodu za mednarod- 
no znanstveno, prosvetno-kul- 
turno in tehnično sodelovanje 
in sicer v določenih rokih in 
na predpisanih obrazcih. 

Organizacije, skupnosti in 
organi v republikah in pokra- 
jinah bodo dostavljale eviden- 
co o teh podatkih pristojne- 
mu republiškemu in pokra- 
jinskemu organu in sicer 
prav tako v določenih rokih 
in na predpisanih obrazcih. 

Z osnutkom zakona se do- 
loča, da Zvezni komite za 

sodelovanja na področju arhi- 
vov, knjižničarstva, muzejev, 
radia, filma, televizije in po- 
dobno; virih financiranja, ki 
so lahko lastaa sredstva, 
sredstva tujih in domačih 
partnerjev, sredstva republi- 
ških in pokrajinskih interes- 
nih skupnosti na področju 
izobraževanja, znanosti in 
kulture, družbenopolitičnih 
skupnosti, organizacij združe- 
nega dela in sredstev drugih 
organizacij iter skupnosti; o 
doseženih rezultatih, ki obse- 
gajo tudi ustrezna opažanja 
in ocene. Ker se bo evidenti- 
ranje izvajalo na enoten in 
enakovrsten način, bo mogo- 
če zlahka primerjati doseže- 
ne rezultate med družbenopo- 
litičnimi skupnostmi in po 
drugih vidikih. 

Določbe tega zakona se ne 
nanašajo na znanstveno, kuj. 
turno - prosvetno in tehnično 
sodelovanje s tujino na pod- 
ročju ljudske obrambe. 

znanost in kulturo določa po. 
stopek in način evidentiranja 
in določanja enotnih metodo- 
loških načel za vodenje evi- 
dence na področju znanstve- 
nega, kulturno - prosvetnega 
in tehničnega sodelovanja za 
vso državo. Komite določa 
tudi način dostavljanja poro- 
čil iz republik in pokrajin. 

Predvideno je, da bo Zvezni 
komite za znanost in kulturo 
v dveh mesecih od dneva uve- 
ljavitve novega zakor# pred- 
pisal obrazce, roke za dostav. 
Ijanje podatkov in poročil, 
kot tudi obliko, v kateri do- 
stavljajo podatke občani, ki 
samostojno nastopajo v kate* 
ri od oblik tega sodelovanja. 
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Filmska koprodukcija - prispevek k francosko- 

jugoslovanskemu kulturnemu sodelovanju  

# Ratifikacija sporazuma bo pripomogla k razvoju in razširitvi sodelovanja med 
Francijo in Jugoslavijo na filmskem področju 

® Reprodukcijske filme bodo delali samo filmski delavci in umetniki, 
ki imajo jugoslovansko ali francosko državljanstvo 

Zvezani izvršni svet je po- 
slal Skupščini SFRJ v ob- 
ravnavo Predlog zakona o 
ratifikaciji jugoslovansko- 
franooskega sporazuma o od- 
nosih na področju filma (AS 
458). Sprejetje tega zakon- 
skega predpisa je v pristoj- 
nosti obeh zborov Skupšči- 
ne SFRJ. 

Sporazum, ki je bil podpi- 
san v Beogradu 27. oktobra 
1975, je izraz obojestranske 
želje držav, da razvijata in 
širita sodelovanje na pod- 
ročju filma, da podpirata ko- 
produkcijo filmov, ki bi s 
svojimi umetniškimi in teh- 
ničnimi vrednotami prispe- 

vali k ugledu obeh držav, 
in da pospešujeta izmentjavo 
svojih filmov. 

V koprodukciji izdelane 
filme, ki jim gredo predno- 
sti po tem Sporazumu, pri- 
stojni organi obeh držav šte- 
jejo kot nacionalne filme. 
S tem Sporazumom se dioto- 
ča, da je Poslovno združenje 
Jugoslavija-film pristojen or- 
gan za izmenjavo osnutkov 
posameznih pogodb o kopro- 
dukciji, ker so vse organiza- 
cije združenega dela za pro- 
izvodnjo filmov članice Po- 
slovnega združenja pa tudi 
ves uvoz filmov se opravlja 
prek tega združenja. 

Da bi izkoristili prednosti 
filmske koprodukcije, se s 
Sporazumom določa, da mo- 
rajo izdelati filme producen- 
ti, ki imajo dobro tehnično 

Razmerje med sredstvi, ki 
jih vložijo v film producen- 
ti ene in druge države, se 
lahko giblje v razponu od 
30 do 70 odstotkov. Pri fil 
mih izrednega značaja se 
lahko zmanjša najmanjši de- 
lež tudi na 20 odstotkov. 
Vsak koprodukcijski film 
mora vsebovati umetniški in 
tehniški delež obeh udele- 
ženk. 

Prihodek se deli sorazmer- 
no celotnemu vlaganju vsa- 
kega producenta. Ta delitev 
mora obsegati delitev prihod- 
ka in delitev območja. Ko 
gre za območje, je treba u- 
poštevati tudi razliko v ve- 
likosti trga pri obeh državah 
podpisnicah. 

in finančno organizacijo ter 
ki jim nacionalni organi dr- 
žave, iz katere so, priznav 
vajo profesionalno izkuše- 
nost. 

Prihodki iz eksploatacije 
koprodukcijskih filmov v Ju- 
goslaviji pripadajo jugoslo- 
vanskemu koproducentu in 
obratno, prihodki iz eksploa- 
tacije istih filmov v Franoija 
pripadajo francoskemu ko- 
producentu. 

S Sporazumom se določa 
tudi to, da bodo filme de- 
lali filmski režiserji, filmski 
delavci in umetniki, ki ima- 
jo jugoslovansko oziroma 
francosko državljanstvo ali 
pooblaščeni rezidenti, ko gre 
za Francijo. Le v izjemnih 
primerih se lahko sprejme 
tudi udeležbo igralcev, ki ne 
pripadajo nacionalnosti ene 
ali druge države podpisnice. 
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NAROČILNICA 

Naročamo .... Izvodov »POROCEVALCAt, od tega 

izvodov za (Ime in naslov prejemnika): 

Izvodov za (ime Is oasiov prejemnika): 

izvodov za (ime in naslov prejemnika): 

Izvodov za (Ime In naslov prejemnika); 

Izvodov za (ime ln naslov prejemnika): 

Izvodov za (ime m naslov prejemnika): 

Izvodov za (ime ln naslov prejemnika): 

izvodov za (ime ln naslov prejemnika): 

Izvodov ti, (ime ln naslov prejemnika): 

Izvodov za (Ime In naslov prejemnika); 

Izvodov za (ime ln naslov prejemnika); 

Letno naroćnino din (100 dinarjev za en izvod) smo poravnali na žiro račun: Skupščina SR Slovenije, 
LJubljana 50100-845-50204. 

One 19*76 2ig, podpis naročnika: 



VSEBINA 

IZ SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 

SKLICANE SEJE ZBOROV SKUPŠČINE 
SR SLOVENIJE 1 
RAZŠIRITEV DNEVNIH REDOV ZA SEJE 
ZBOROV SKUPŠČINE SRS 1 
PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE 
SR SLOVENIJE 1 
Stališča, priporočila in stelepi Zbora združenega 
dela in Družbenopolitičnega zbora Skupščine 
SR Slovenije o doseženi stopnji piiprav in nadalj- 
njih aktivnostih za sklenitev samoupravnih spora- 
zumov o temeljih srednjeročnih planov samouprav- 
nih interesnih skupnosti s področja družbenih de- 
javnosti za obdobje 1976—1980 ter o nalogah Izvrš- 
nega sveta Skupščine SR Slovenije pri zagotovitvi 
financiranja družbenih dejavnosti vi etu 1977 3 
Stališča, priporočila in sklepi Zbora občin Skup- 
ščine SR Slovenije o dosežem stopnji priprav in 
nadaljnjih aktivnostih za sklenitev samoupravnih spo- 
razumov o temeljih srednjeročnih planov samo- 
upravnih interesnih skupnosti s področja družbenih 
dejavnosti za obdobje 1976—1930 ter o nalogah Iz- 
vršnega sveta Skupščine SR Slovenije pri zagoto- 
vitvi financiranja družbenih dejavnosti v letu 1977 5 

VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV 7 

IZ SKUPŠČINE SFRJ  

RAZVOJNA POLITIKA 
— Podpora osnovnim ciljem in nalogam razvoja 
v letu 1977 
(Pripombe in predlogi Skupščin republik in po-. 
krajin k Osnutku resolucije o uresničevanju Družbe- 
nega plana Jugoslavije az obdobje od leta 1976 
do 1980 v letu 1977 — k AS 407) 10 
— Usklajevanje stališč o uresničevanju plana 
v prihodnjem letu 
(Delo na usklajevanju stališč o pripombah in pred- 
logih k Osnutku resolucije o uresničevanju Družbe- 
nega plana Jugoslavije v letu 1977 v delovnih telesih 
Zbora republik in pokrajin — k AS 407) 13 

NOVI PREDPISI 
Pravosodje 
— Boljši položaj strank in drugih udeležencev 
v upravnem postopku 
(Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Za- 
kona o splošnem in pravnem postopku — AS 449) 15 
Denarno-kreditni sistem 
— Daljši vračilni rok kreditov za škode zaradi ele- 
mentarnih nesreč 
(Osnutek zakona o določanju vračilnih rokov za kre- 
dite, dane poslovnim bankam za saniranje škod 
zaradi elementarnih nesreč — AS 448) 17 
— Dodatna obratna sredstva za gospodarstvo Kosova 
(Osnutek zakona o načinu zagotavljanja, obsegu 
in namenih dodatnih obratnih sredstev za krediti- 
ranje gospodarstva na področju SAP Kosovo — 
AS 452) 17 
— Srebrni kovanci po 100 in 200 dinarjev 
Predlog odloka o izdajanju srebrnih kovancev po 
100 dinarjev in po 200 dinarjev — AS 447) 18 
— Zagotovljena bodo obratna sredstva za železnice 
(Osnutek zakona o dajanju kreditov za obratna sred- 
stva železniškim transportnim organizacijam združe- 
nega de<la — AS 455) 19 
— Dodatna vloga Jugoslavije za poslovanje Afriške- 
ga sklada za razvoj 
(Osnutek zakona o zagotavljanju sredstev federacije 
za dodatno vlogo SFRJ v Afriški sklad za razvoj — 
AS 450) 20 
— Obvezna evidenca vseh oblik znanstvenega, kul- 
turnega in tehničnega sodelovanja s tujino 
(Osnutek zakona o vodenju evidence na področju 
znanstvenega, kulturnoprosvitnega in tehničnega 
sodelovanja s tujino — AS 454) 21 

MEDNARODNE POGODBE 
— Filmska koprodukcija — prispevek s francosko- 
jugoslovanskemu kulturnemu sodelovanju 
(Predlog zakona o ratifikaciji jugoslovansko-franco- 
skega sporazuma o odnosih na področju filma — 
AS 458) 22 

Redakcija je bila zaključena 20. XII. 1976 

izdajata Skupščina Sh. Slovence in Skupščina SFRj • DredmSin odDo* glasila Skupščine SH Slovenije: Janko Cesnlk, Marto Herman, Darko 
Marin, Jože Pacek, dr. France Petrič, Franjo Turk, Jernej Vrhunec, Janez Zaje in Beno Zupančič (predsednik) — Odgovorni urednik: 
Marijan Gogala — Naslov uredništva: Skupščina SR Slovenije Ljubljana, Subičeva 4, telefon 22-741 • Uredniški odbor glasila Skup- 
ščin« SFRJ d re Hadia Vasuev (predsednik) AlJ-uS liaši lože) tpat Badmila VJar.v Svetislav Popovic Dušan 5ehov:n Aleksander Orlan- 
dić uarlnkf PuSkarić tvlca Ca£i(S Moma Radosavtjevlč SralSa Pudai Krst' Ca-avski di Peta« Vajović Aleksander Petkovih to feoden Olič 
— Odgovoru- urednik Teodor Olir - Naslov uredništva, skupščina SFRJ Beograd Trg Marksa Engeisa 13 telefon J34-148 • Tisk: CGP 
Delo - Cena posamičnega izvoda 4 din — Naročnina za leto 1976 l«) din - Žiro ra/tan Skupščina SR Slovenije, LJubljana 50100-845-50204 

- N aroSniskf zadeve' telefom (061) 20-596 
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